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Vážení spoluobčané, letošní
příchod jara je doprovázen
celou řadou událostí, které se
vážou k tomuto krásnému roč-
nímu období. Příroda je plná
svěží zeleně a květů, ptáci
i zvěř vyvádějí na svět svá mlá-
ďata, hřiště jsou plná sportovců

v pestrobarevných dresech, město je o víkendech
plné návštěvníků, kteří k nám přijíždějí nejen za
kulturou a historií, ale i za bohatou a jedinečnou
nabídkou služeb místních živnostníků podnikají-
cích v gastronomii. Život jako by byl po nezvykle
teplé a suché zimě opět jasnější, radostnější a ve-
selejší. 

(Pokračování na str. 7)

Slovo starosty

(Pokračování na str. 5)
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v naší přírodě
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V sobotu 23. března se sešli dobrovolníci z řad
Mysliveckého sdružení Slavkov u Brna a čle-

nové Slavkovského ochranářského spolku (SOS), aby
vysadili alej dlouhou více než 800 m na obnovené
polní cestě v severozápadní části katastru na kopci
s názvem Cigán. Cesta byla nově zaměřená, osetá trá-
vou a osázená jednořadou alejí ze 107 lip, javorů
a třešní ptačích. Práce nám velice usnadnilo před-
vrtání jamek pomocí neseného vrtáku za traktorem,
protože vykopat jamky o průměru 40 cm jen pomocí
rýče by bylo velice namáhavé a časově náročné. Bylo
jedno, jestli se jamka nacházela v místě, které se ob-
dělává nebo ve vyjeté koleji, protože i v obdělávané
půdě je asi jen 15 cm měkké zeminy a potom už jen
utužená půda neschopná absorbovat vodu. Po nasy-
cení 15 cm vrstvy odtéká voda po povrchu pryč a od-
náší sebou samozřejmě také ornici. O důsledcích se
přesvědčujeme všichni po každém déletrvajícím
dešti.

Během dopoledne byly tedy všechny stromy
v zemi, každý dostal ochranný tubus proti poškození
zvěří (bohužel neúčinný proti lidským škůdcům) a vy-

Nad Slavkovem vyrostla

nová alej

Doplňování štěpky u stromků v biokoridoru pod Kozími horami Foto: 4x R. Lánský

Slavkovští junáci

Nová alej na Cigánu

Výsadba stromků na Cigánu



Foto: J. Blažek, V. Tršo a archiv zámku

Za zesnulým Ing. J. Tesákem,
slavkovským zahradníkem, zastupitelem
a členem rady města

Poslední rozloučení dne 5. 4. 2014 Foto: L. Jedlička

Hrob rodiny Tesáků dne 5. 4. 2014 Foto: L. Jedlička

V červnu 2013 při předání daru v družebmím Slawkově Foto: L. Jedlička

Jarní akce na zámku

Zahradnická výstava J. Filípková při práci se sklem

Velikonoční výstavaJarní vyjížďka

Jarní vyjížďka
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telstva města Slavkov u Brna a zaměstnanců
Městského úřadu Slavkov u Brna. Dovolte mi
zde veřejně poděkovat inženýru Jiřímu Tesákovi
za vše, co pro naše město a jeho občany jako
platný a svědomitý člen Zastupitelstva města
a Rady města udělal a vykonal. Za to vše si za-
slouží naše upřímné uznání a poděkování.

Vážený pane inženýre Jiří Tesáku, děkujeme
Vám. Čest Vaší památce. 

Ve Slavkově u Brna dne 5. dubna 2014. 
Ing. Ivan Charvát, starosta města   

Vážená zarmoucená rodino, vážení smuteční
hosté. V podobných chvílích se nehovoří lehce
nikomu z nás. Naše mysl je smutná a zraněná,
ochromena zprávou o úmrtí výjimečného člo-
věka, která nás zasáhla náhle a hluboce, těžce
a nečekaně. Mnozí z nás jí i dnes, po několika
dnech, nemůžeme uvěřit a už vůbec ne pochopit.     

Ing. Jiří Tesák byl dlouholetým a váženým
členem Zastupitelstva města Slavkov u Brna,
a to již od roku 2002. V roce 2010 byl zvolen
členem Rady města Slavkov u Brna. Tuto vý-
znamnou funkci, která byla završením jeho po-
litického působení na komunální úrovni,
zastával až do své náhlé smrti.    

Pan Ing. Jiří Tesák nás opustil rychle a neče-
kaně, mnohé z nás nepřipravené. Plný fyzické
i psychické vitality, odhodlání a plánů. Já sám
jsem měl možnost s ním několik let spolupra-
covat, v letech 2002 až 2010 jako se zastupite-
lem, následně pak od roku 2010 až do
minulých dnů jako s radním. Vážil jsem si ho
jako kolegy i jako člověka. Kolegy zásadového
i loajálního, hledajícího vždy správné a spra-
vedlivé řešení či alespoň rozumný kompromis.
Kolegy majícího u ostatních přirozenou auto-
ritu a respekt. Člověka moudrého a vzdělaného,
slušného a skromného, pracovitého a oběta-
vého, připraveného vždy a komukoliv pomoci.
Člověka srdečného a dobrého, šťastného a us-
měvavého. Takového jsme ho znali mnozí z nás
a takový jistě zůstane i nadále v našich srdcích
a vzpomínkách. Čas může zmírnit bolest, kte-
rou teď prožívá především jeho zarmoucená ro-
dina a nejbližší. Ani čas však nikdy nedá

Projev starosty města na pohřbu Ing. Jiřího Tesáka
zapomenout. Pan inženýr Jiří Tesák zcela jistě
i nadále zůstane v našich srdcích a myšlenkách.

Dovolte mi malou a pouhých několik dnů sta-
rou osobní vzpomínku na inženýra Jiřího Te-
sáka. Ve středu 26. března 2014 se řádně a včas
jako obvykle dostavil na schůzi Rady města.
Usedl na svoji židli u kulatého stolu a místo tra-
diční obálky s písemnými materiály si před sebe
položil notebook. Poprvé. Naše pohledy s údi-
vem zamířily k jeho nové moderní pomůcce,
což nám okamžitě vysvětlil tak, že rodina ho
přiměla zdokonalovat se ve využívání výpočetní
techniky a nových technologií v trendu moderní
doby. Byla na něm patrná touha učit se novým
věcem. Z výrazu jeho tváře bylo zřejmé odhod-
lání a současně i patřičná hrdost, jeho oči zářily
štěstím a spokojeností, na rtech byl znát jeho ty-
pický vřelý úsměv. Stejně tak jako následující
den na slavnostním zahájení nové turistické se-
zóny v divadelním sále slavkovského zámku,
kde seděl po celou dobu přímo přede mnou a se
zaujetím jemu vlastním poslouchal, co vše nás
mělo v letošním roce společně čekat v bohatém
městském kulturním kalendáři. Byl plný života
a odhodlání, šťastný a spokojený. Alespoň ta-
kový se nám všem zdál… Se smrtí nepočítal,
chtěl žít a ze života se i nadále se svými nejbliž-
šími těšit a radovat. Osud tomu chtěl jinak. Bo-
hužel.   

Vážená zarmoucená rodino, dovolte mi vyjá-
dřit vám hlubokou soustrast nad ztrátou vašeho
manžela, tatínka, dědečka a bratra, jménem
svým i jménem všech ostatních členů Zastupi-

plněného chrámu Vzkříšení Páně se s ním při-
šlo rozloučit několik set spoluobčanů a přátel.
Celebrující děkan P. Vavro poděkoval za jeho
dlouholetou obětavou činnost ve farním spole-
čenství. Přečetl také vzpomínky manželky zes-
nulého, paní Marty Tesákové, na jeho mladá
léta a jejich společný život. 

Starosta města Ing. Charvát mj. ocenil kon-
struktivní jednání pana Tesáka nejen na zase-
dáních zastupitelstva (v letech 2006 až 2014),
ale i na jednáních rady města (2010 až 2014).
Připomněl ochotu a iniciativu kdykoliv pomoci
při různých oficiálních i neformálních setká-
ních, společenských, politických a kulturních
akcích. Zmínil se také o tom, jak náhle a ne-
očekávaně nás všechny zastihla zpráva o úmrtí
pana Tesáka. Ještě ve čtvrtek 27. dubna 2014
se zúčastnil na našem zámku slavnostního za-
hájení nové sezony. Den předtím si na zasedání
rady města přinesl nový notebook, s tím, že ho
začne používat ke své práci radního. Za KDU-
ČSL se rozloučil hluboce lidským projevem
Ing. Havíř, starosta Rousínova.  

Po církevním obřadu doprovodili smuteční
hosté pana Tesáka na jeho poslední cestě na
místní hřbitov, kde byl uložen do rodinného
hrobu. Netradičně a velmi symbolicky prošel
dlouhý smuteční průvod za klidného, časně
jarního počasí okolo radnice, v níž do posled-
ních dnů svého života pan Tesák trávil část
svého času; po Palackého náměstí, na jehož
květinové výzdobě se jako zahradník dlouho-
době nesčetněkrát podílel.

Marie Jedličková

Poslední rozloučení s Ing. Jiřím Tesákem
Slavkově dům a založil zahradnictví. V 50. le-
tech, která nepřála živnostenskému podnikání,
se Tesákovi dlouho bránili znárodnění. Rodina
byla režimu nepohodlná a stejně tak, jako se
stalo i mnoha jiným, Jiřímu bylo zakázáno stu-
dovat, proto po skončení základní školy po-
máhal otci. Později se přece jen podařilo, aby
byl přijat na Střední zahradnickou školu do
Znojma. Poté studoval na Zahradnické fakultě
Vysoké školy zemědělské v Lednici na Mo-
ravě. Po promoci nastoupil do firmy ZARES
v Bratislavě (Zahradnické služby Bratislava),
kde pracoval ve vedoucí funkci až do roku
1991. V období nových politických poměrů se
vrátil zpět do Slavkova, obnovil zahradnické
podnikání a pokračoval v rodinné tradici až do
posledních dnů svého života. Odborně se až
do současnosti angažoval ve Svazu květinářů
a floristů České republiky. Vychoval spolu se
svou manželkou tři dcery, z nichž jedna pokra-
čuje v rodinné zahradnické činnosti.

Jiří Tesák byl dlouholetým členem KDU-
ČSL. V roce 2006 získal na kandidátce lidové
strany v komunálních volbách nejvíce hlasů
a byl poprvé zvolen do zastupitelstva města.
V roce 2010 byl zvolen podruhé a stal se čle-
nem rady města. Práci na radnici přijal jako
službu. Ve svých postojích byl zásadový,
a proto se občas stával terčem nevybíravých
slovních útoků. Nenápadně a cílevědomě zí-
skával pro komunální politiku své pokračova-
tele, kterým předával zkušenosti. 

Ing. Tesák zemřel náhle v sobotu 29. března
2014 ve věku nedožitých 71 let. Do zcela za-

V sobotu 5. dubna 2014 se nejbližší rodinní
příslušníci a početná veřejnost ze Slavkova i ši-
rokého okolí přišli rozloučit s Ing. Jiřím Tesá-
kem, slavkovským zahradníkem, mnohaletým
předsedou místní KDU-ČSL, zastupitelem
a členem rady města.

Ing. Jiří Tesák se narodil na Bílou sobotu
24. dubna 1943 na svátek sv. Jiří. Těsně před
2. světovou válkou si jeho otec postavil ve

Ing. Jiří Tesák Foto: M. Tesáčková

Poslední rozloučení 5. 4. 2014 Foto: L. Jedlička
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

78. řádná schůze RM – 26. 3. 2014

79. řádná schůze RM – 9. 4. 2014

1. RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření
č. 16 – ZS-A – změna mzdového limitu.

2. RM na základě zprávy o posouzení a hodnocení na-
bídek na akci: „Oprava střechy budovy Koláčkovo náměstí
č.p.108 Slavkov u Brna“ rozhoduje, že nejvhodnější na-
bídkou je nabídka předložená uchazečem VALTEPRO s.r.o.,
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo na uvedenou akci.

3. RM bere na vědomí zápis z komise pro rozvoj města
14-2014.

4. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku města Slavkov u Brna parc. č. 2579/1,
2590/2, 2580, 3771/52, 3771/53 v k.ú. Slavkov u Brna,
která zakládá právo stavebníka Josefa Novoměstského
k provedení prodloužení vodovodního řadu, přípojky spla-
škové kanalizace, prodloužení STL plynu včetně provedení
přípojky plynu, vedení NN a sjezdu na pozemek ke stavbě
„Novostavba autoservisu, dílny a garáží“ na ul. Bučo-
vická.

5. RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru život-
ního prostředí za rok 2013.

6. RM bere na vědomí informativní zprávu o činnosti
odboru dopravy a silničního hospodářství.

7. RM ukládá odboru IR prověřit možnost umístění vo-
dorovného dopravního značení (zákaz stání) pro zajištění
nezbytné dopravní obsluhy provozovny Kavárna u Tem-
plu.

8. RM souhlasí se zahájením jednání s panem Micha-
lem Křížkou ve věci přeložení chodníku před RD.

9. RM schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění kontrol,
oprav a údržbě dopravního značení s Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR.

10. RM schvaluje přidělení bytu č. 6, Palackého nám.
123. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1
rok a nájemné stanoveno ve výši 55,50 Kč/m2. RM sou-
časně neschvaluje přidělení bytu č. 6, sídliště Nádražní
1193 a ukládá odboru BTH znovu zajistit zveřejnění zá-
měru pronájmu tohoto bytu.

11. RM schvaluje přidělení bytu č. 6, Zlatá Hora 1237;
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok

1. RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru soci-
álních věcí v roce 2013.

2. RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru sta-
vebního a územně plánovacího úřadu za r. 2013.

3. RM doporučuje ZM ke schválení soubor rozpočto-
vých opatření: č. 17 – Poplatek za využívání území, č. 18 –
Dotace sociálně právní ochrana dětí, č. 19 – Podpora
standardizace orgánů sociálně-právních služeb.

4. RM odkládá pořízení užitkového automobilu pro
odbor BTH.

5. RM ukládá odboru IR předložit návrh dodatku č. 3
ke kupní smlouvě s Kaláb – stavební firma, s.r.o., s vyjá-
dřením komise pro rozvoj města.

6. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku města parc. č. 3745/1, 3750/79 v k.ú.
Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka Barbory
Hořavové a Lukáše Vysloužila k provedení vodovodní, ply-
novodní, NN přípojky, přípojky splaškové kanalizace
a sjezdu ke stavbě „RD Slavkov u Brna, p.č. 3750/18“ na
ul. Pod Vinohrady.

7. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o., zastou-
penou společností JMP DS, s.r.o., na pozemcích parc.
č. 2579/1, 3771/51 a 3771/52 v k. ú. Slavkov u Brna
(stavba s názvem „Prodloužení STL plynovodu včetně ply-
novodní přípojky pro novostavbu autoservisu, dílny a ga-
ráží, investor p.Josef Novoměstský, číslo stavby 65880“).

8. RM souhlasí s realizací vodorovného dopravního
značení zajišťujícího nezbytnou dopravní obsluhu Ka-
várny u Templu dle předloženého návrhu.

9. RM doporučuje ZM schválit nové názvy ulic Na Vy-
hlídce a Kopečná.

k nájemním smlouvám budou uzavřeny na dobu určitou
od 1. 5. 2014 do 1. 2. 2015.

18. RM bere na vědomí zápis z jednání ke koncertům
Concentus Moraviae včetně úkolů a rozpočtovaných plá-
novaných nákladů.

19. RM souhlasí s přijetím příspěvku v rámci veřejně pro-
spěšných prací a s úpravou rozpočtu v předloženém znění.

20. RM bere na vědomí informaci o odpovědi ZSA na
dotaz p. Lánského.

21. RM schvaluje MŠ Zvídálek přijetí finančního daru ve
výši 10 000 Kč od JUDr. Jana Kovaříka.

22. RM schvaluje MŠ Zvídálek přijetí sponzorského
daru – mikrovlnné trouby dle předložené zprávy.

23. RM uděluje výjimku z počtu dětí ve třídě v MŠ Zví-
dálek na školní rok 2014/2015 v rozsahu uvedeném ve
zprávě. RM současně ukládá ředitelce MŠ upřednostňovat
při přijímání do MŠ děti s bydlištěm ve Slavkově u Brna.

24. RM uděluje výjimku z počtu dětí v logopedické třídě
Sluníčka v MŠ Zvídálek na školní rok 2014/2015 v rozsahu
uvedeném ve zprávě.

25. RM bere na vědomí zajištění prázdninového provozu
v MŠ Zvídálek.

26. RM bere na vědomí zápis č. 1/2014 z jednání komise
pro zahraniční vztahy. RM dále schvaluje použití služeb-
ního vozidla na služební cestu na setkání družebních měst
Slawkowa.

27. RM na základě zprávy o posouzení a hodnocení na-
bídek na akci: „Postupná obnova zámku Slavkov u Brna –
jižní rampa SO05“ rozhoduje, že nejvhodnější nabídkou je
nabídka předložená uchazečem TOGET s.r.o.

28. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku města parc. č. 1787/42, 1787/45, která
zakládá právo stavebníka Radka Mráze k provedení vodo-
vodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace ke stavbě
„Novostavba RD“ na ul. Čelakovského parc. č. 1787/32,
1787/50.

29. RM souhlasí s použitím loga města pro potřeby
Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice
konaného ve Slavkově u Brna 25.–29. 6. 2014.

56. mimořádná schůze RM –
1. 4. 2014

1. RM osvědčuje podle § 56 odst. 2 z.č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zá-
konů, že členkou zastupitelstva města Slavkov u Brna se
jako náhradník stala dnem 30. 3. 2014 RNDr. Marie Hla-
váčková.

2. RM bere na vědomí informaci o protinávrhu dohody
o narovnání ve věci libreta napoleonské expozice.

a nájemné stanoveno ve výši 60 Kč/m2. RM dále schvaluje
přidělení bytu č. 2, Zlatá Hora 1358 s podmínkou úhrady
dlužného nájemného ve výši 73 256 Kč. RM současně vy-
jádření Ing.Aleny Syslové k výměně bytu a ukládá odboru
BTH nabídnout Ing. Syslové jiný vhodný byt.

12. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 18. 3. 2013 k bytu č. 8, Zlatá Hora 1229
obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to
do 31. 3. 2017, za smluvní nájemné ve výši 60 Kč/m2; uza-
vření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 13. 4. 2005
k bytu č. 7, sídliště Nádražní 1192 obsahujícím prodlou-
žení nájmu bytu na dobu neurčitou, za smluvní nájemné
ve výši 60 Kč/m2; uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě
ze dne 30. 4. 2003 k bytu č. 3, Zlatá Hora 1227 obsahující
prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou, za smluvní
nájemné ve výši 60 Kč/m2.

13. RM schvaluje výpověď nájemní smlouvy č. 11/2011
a nájemní smlouvy č. 4/2012, které byly uzavřeny na pro-
nájem nebytových prostor v administrativní budově na Ko-
láčkově nám. 727 s firmou BARCELO GROUP s.r.o.,
v týdenní výpovědní lhůtě, která začíná běžet následujícím
dnem po doručení výpovědi nájemci.

14. RM schvaluje předložený „Ceník finančních pří-
spěvků na rekonstrukce bytových jader a zařizovacích
předmětů pro nájemce obecních bytů“.

15. RM nesouhlasí s poskytnutím kanceláří v budově
Palackého nám. 89 pro projekt meziobecní spolupráce
a pro MAS za Humnama.

16. RM schvaluje uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor a dohodě o způsobu vypořá-
dání finančních závazků vyplývajících ze smlouvy o sdru-
žení ze dne 5. 1. 1994 ve znění dodatků 1–12, uzavřené
s Českou republikou – Generálním finančním ředitelstvím.

17. RM schvaluje uzavření dodatků k nájemním smlou-
vám na pronájmy nebytových prostor na poliklinice ve
Slavkově u Brna s MUDr. Honzátkovou, Nevrlou s.r.o.,
MUDr. Palovou, MUDr. Maňasovou, paní Hájkovou, Rodin-
nou pohodou, o.s., a společností B. Braun Avitum Auster-
litz, s.r.o., v intencích předložené žádosti. Dodatky

10. RM doporučuje ZM uzavření předložené smlouvy
o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se
společností EKO-KOM, a. s.

11. RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě
o nájmu nebytových prostor č. 5/2002 ze dne 30. 12.
2002 s HZS Jmk.

12. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o spo-
lupráci se Seznam.cz, a.s., a pověřuje Zámek Slavkov –
Austerlitz (Informační centrum) plněním schválené
smlouvy o spolupráci se Seznam.cz, a.s.

13. RM souhlasí s použitím loga města při pořádání
mezinárodní výstavy vín Grand Prix Austerlitz 2014 v mě-
síci srpnu společností ORIONREAL, spol. s.r.o.

14. RM souhlasí s použitím znaku města na pexeso
s motivem Slavkova u Brna dle žádosti p. Bedřicha Ma-
lečka, BM TYPO.

15. RM bere na vědomí zprávu o činnosti komise pro
zahraniční vztahy.

16. RM bere na vědomí zápis č. 6/2014 z jednání Škol-
ské rady Základní školy Komenského nám. a zápis
č. 6/2014 z jednání Školské rady Základní školy Tyršova.

17. RM bere na vědomí zprávu o provedené kontrole
výherních hracích přístrojů za I. čtvrtletí 2014.

18. RM schvaluje uzavření smluv s Jihomoravským mu-
zeem ve Znojmě a s Vlastivědným muzeem v Olomouci.

19. RM bere na vědomí Informace o větších akcích na
ZS-A v roce 2014 a ukládá řediteli předkládat RM 30 dní
předem informaci o organizačním zajištění akcí (včetně
úprav dopravy a parkování ve městě).

20. RM bere na vědomí omezení provozu MŠ Zvídálek.
21. RM bere na vědomí vyhlášení volných dnů v ZŠ Ko-

menského a ZŠ Tyršova.

22. RM odkládá zprávu ve věci bytového komplexu –
Kounicův dvůr.

23. RM na základě zprávy o posouzení a hodnocení na-
bídek na akci: „Obnova hřbitovní zdi – Slavkov u Brna“
rozhoduje, že nejvhodnější nabídkou je nabídka předlo-
žená uchazečem DRAPLSTAV GROUP s.r.o., a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na tuto akci.

24. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo a dodatku
č.1 na akci: „Postupná obnova zámku Slavkov u Brna –
jižní rampa SO05“ se společností TOGET s.r.o.

25. RM schvaluje bezplatné využití velkého sálu SC Bo-
naparte (pouze za úhradu režijních nákladů) k uspořádání
Babských hodů 14. 6. 2014 a souhlasí s poskytnutím pří-
spěvku 5000 Kč na tuto tradiční akci.

26. RM ukládá řediteli TSMS předložit stanovisko TSMS
k žádosti o kácení bříz na koupališti a náhradní výsadbu.

27. RM souhlasí se služební cestou starosty města do
Chorvatska 14.–17. 4. 2014 v rámci oficiální delegace
Jmk do Zadarské župy.
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Usnesení z rady a zastupitelstva města
zpracovala Bc. Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

57. mimořádná schůze RM –
3. 4. 2014

1. RM osvědčuje podle § 56 odst. 2 z.č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zá-
konů, že členkou zastupitelstva města Slavkov u Brna se
jako náhradník stala dnem 2.4.2014 Ing. Marie Jedlič-
ková.

2. RM doporučuje ZM odmítnout předložený protiná-
vrh dohody o narovnání ve věci libreta napoleonské ex-
pozice a uložit radě města řešit tuto záležitost soudní
cestou.

1. ZM schvaluje návrh Programu rozvoje města na rok
2014 v předloženém znění.

2. ZM schvaluje předložený rozpočtový výhled 2015-
2018.

3. ZM schvaluje hospodaření školských příspěvkových
organizací za IV. čtvrtletí 2013. ZM současně schvaluje roz-
dělení hospodářských výsledků školských příspěvkových
organizací do fondů jednotlivých organizací následujícím
způsobem: ZŠ Komenského – příděl do fondu odměn
20 000 Kč, příděl do rezervního fondu 254 765,29 Kč,
ZŠ Tyršova – příděl do rezervního fondu 346 481,09 Kč,
MŠ Zvídálek – příděl do fondu odměn 20 000 Kč, příděl do
rezervního fondu 30 073,09 Kč, ZUŠ – příděl do fondu
odměn 40 000 Kč, příděl do rezervního fondu
29 176,33 Kč, DDM – příděl do rezervního fondu
185 157,14 Kč.

4. ZM schvaluje rozbory hospodaření příspěvkových or-
ganizací TSMS a ZS-A za IV. čtvrtletí 2013 a rozdělení hos-
podářského výsledku jednotlivých organizací do fondů
následujícím způsobem: TSMS – příděl do rezervního
fondu: 175 790,60 Kč, ZS-A – příděl do rezervního fondu:
45 184 Kč.

5. ZM schvaluje záměr realizace kogenerační jednotky
formou Varianty 2.

6. ZM ukládá RM zajistit provedení administrativních
úkonů pro možnou realizaci kogenerační jednotky – žá-
dost o přidělení licence na výrobu el. energie, žádost vý-
robce elektřiny o připojení k distribuční soustavě NN,
autorizace k výstavbě výrobny elektřiny, projekt pro sta-
vební povolení, výběrové řízení na dodávku kogenerační
jednotky, výběrové řízení na instalaci kogenerační jed-
notky a přidružené práce. ZM si vyhrazuje rozhodnutí
o faktické realizaci kogenerační jednotky.

7. ZM schvaluje rozbory hospodaření města Slavkov
u Brna za IV. čtvrtletí 2013., rozbory hospodaření VHČ za
IV. čtvrtletí 2013, hospodářský výsledek města Slavkov
u Brna za rok 2013 (hlavní činnost města 5 169 259,02
Kč, vedlejší činnost města 10 371 688,87 Kč), Závěrečný
účet města Slavkov u Brna za rok 2013 s výhradou na zá-
kladě provedeného přezkumu hospodaření podle zákona
č. 420/2004 Sb., čerpání fondů v následující podobě: čer-
pání Fondu BTH na projekt kogenerační jednotky ve výši
100 000 Kč, čerpání Fondu bydlení k úhradě výdajů spo-
jených s instalací měřičů tepla v SVJ a BD ve výši
2 780 000 Kč.

8. ZM schvaluje rozpočtová opatření č.: RO č. 6 – Pří-
spěvek pro ZŠ Komenského – Glitter stars ME Bonn, RO
č. 7 – Redukce příjmů – odpisy ZŠ Komenského, RO č. 8
– Dotace – Svaz měst a obcí ČR, RO č. 9 – Zrušení požární
jímky, RO č. 10 – Přesun mezi položkami IR – Projektová
dokumentace – ulice Slovanská a Koláčkovo náměstí, RO
č. 11 – Přesun mezi položkami IR – Studie vedení infra-
struktury a výstavby, RO č. 12 – Přerozdělení hospodář-
ského výsledku za rok 2013, RO č. 13 – Účelový příspěvek
– ZŠ Komenského – pořízení trampolíny, RO č. 14 – Poří-
zení licencí CODEXIS pro příspěvkové organizace, RO
č. 15 – Konsolidace IT a nové služby TC obcí.

9. ZM schvaluje předloženou účetní závěrku a přeroz-
dělení hospodářského výsledku města za rok 2013 a jeho

14. řádné zasedání ZM – 24. 3. 2014
zapojení do rozpočtu 2014: příděl do položky rezerva
4 574 000 Kč, příděl do položky finanční vypořádání
11 000 Kč.

10. ZM schvaluje přijetí dotace z Programu regenerace
MPR a MPZ na rok 2014 ve výši 935 000 Kč a rozdělení
přislíbené dotace ve výši 935 000 Kč a povinného pří-
spěvku z rozpočtu města (dle podmínek Programu ve výši
min. 10 %) následně: Městu Slavkov u Brna maximálně
ve výši 511 000 Kč z Programu a minimálně 511 000 Kč
z rozpočtu města na opravu krovu a střech domu č.p. 108
na Koláčkově náměstí, Římskokatolické farnosti Slavkov
u Brna maximálně ve výši 61 000 Kč z Programu a maxi-
málně 13 000 Kč z rozpočtu města na dokončení opravy
střechy kostela sv. J. Křtitele v ulici Špitálská, Ing. Miro-
slavu Zichovi a Ivaně Zichové maximálně ve výši
363 000 Kč z Programu a maximálně 73 000 Kč z roz-
počtu města na statické zajištění budovy č.p. 104 na Ko-
láčkově náměstí.

11. ZM bere na vědomí předloženou zprávu „Žádosti
o podporu dle Pravidel pro dotace a granty z odvodů lo-
terií a jiných podobných sázkových her“ a schvaluje po-
skytnutí grantů dle návrhu.

12. ZM schvaluje poskytnutí příspěvku na podporu čin-
nosti organizace pracující s mládeží pro Sportovní klub
Slavkov u Brna ve výši 95 000 Kč.

13. ZM odkládá materiál ve věci úprava postupu při
prodeji pozemků z majetku města.

14. ZM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce po-
zemku parc. č. 2639/4 ostatní plocha se společností Areál
Matuštík, s.r.o.

15. ZM odkládá žádost o směnu pozemků – p.Čer-
vinka.

16. ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2818/1
ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 55 m2

z vlastnictví města do vlastnictví manželů MUDr. Heleny
a Ing. Jaroslava Slámových za kupní cenu ve výši
700 Kč/m2 dle znaleckého posudku č. 3109-006/2014,
zpracovaného Ing. Evou Váhalovou. Přesná výměra pro-
dávané části pozemku bude určena geometrickým plá-
nem. Kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy
veškeré náklady spojené s prodejem, tj. znalecký posu-
dek, správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN
a náklady na vypracování geometrického plánu. Nepro-
káže-li kupující nárok na osvobození převodu od DPH,
uhradí rovněž před podpisem smlouvy městu DPH ve výši
21 %.

17. ZM schvaluje návrh zadání územní studie pro za-
stavitelnou plochu označenou územním plánem města
jako plochu S2 v předloženém znění.

18. ZM bere na vědomí obsah II. petice občanů proti
stavbě Mirror v ulici Nerudova ze dne 10. 2. 2014.

19. ZM schvaluje uzavření předložených smluv
č. 001/2014, 002/2014 a 003/2014 o zajištění provozu
a pachtu vodohospodářského zařízení se společnosti VaK
Vyškov, a.s.

20. ZM ruší své usnesení ze dne 17. 6. 2013, kterým
byla doplněna zřizovací listina organizace Zámek Slavkov
– Austerlitz ve věci provozu Společenského centra Bona-
parte.

21. ZM schvaluje uzavření předložené partnerské
smlouvy s městem Pag v Chorvatsku.

22. ZM schvaluje zapojení města do projektu podle
výzvy 22 z Integrovaného operačního programu – Kon-
solidace IT a nové služby TC obcí. ZM současně schvaluje
zapracovat finanční částku spoluúčasti na projektu ve
výši 525 000 Kč do rozpočtu města na rok 2015. ZM dále
schvaluje vypracování studie proveditelnosti pro projekt
Konsolidace IT a nové služby TC obcí.

23. ZM navrhuje tyto osoby jako přísedící pro Okresní
soud ve Vyškově: paní Mgr. Zdeňka Zukalová, pan Ladi-
slav Urbánek, paní Bc. Lenka Stránská, pan Mgr. Bc. Ra-
domír Zemánek, paní Mgr. Hana Červinková, paní
Mgr. Hana Mrázová.

24. ZM zástupcem města na valné hromadě společnosti
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., pana Ing. Jiřího Te-
sáka, člena RM. Pro případ nemoci nebo pracovního za-
neprázdnění jmenuje náhradníkem pana Mgr. Vladimíra
Soukopa, člena RM Slavkova u Brna. Delegovaný zástupce
je zmocněn k hlasování a ke všem úkonům akcionáře dle
programu valné hromady a stanov a.s. ZM současně de-
leguje zástupcem města na valné hromadě společnosti
Respono, a.s., pana Ing. Ivana Charváta, starostu města.
Pro případ nemoci nebo pracovního zaneprázdnění jme-
nuje náhradníkem pana Ing. Jiřího Tesáka. Delegovaný zá-
stupce je zmocněn k hlasování a ke všem úkonům
akcionáře dle programu valné hromady a stanov a.s.

25. ZM bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního
výboru v roce 2013 a informace o provedených kontro-
lách.

26. ZM bere na vědomí zprávu z finančního výboru.
27. ZM bere na vědomí zápis ze zasedání finančního

výboru ze dne 12. 3. 2014.

vazovací kůl. Po zamulčování byla provedena
důkladná zálivka, kterou budou pracovníci tech-
nických služeb dle potřeby pravidelně opakovat.

Vznikem této cesty s doprovodnou alejí byla
vytvořena další část ze seznamu navržených
krajinných prvků, tzv. společných zařízení, vy-
tvořených po pozemkových úpravách. Cílem je
navrátit do krajiny chybějící krajinotvorné
prvky, zlepšit prostupnost krajiny a přístup
k pozemkům a současně také vytvořit různá
protierozní opatření zmírňující účinky větrné
a vodní eroze. Od roku 2011 kdy se začalo s je-
jich realizací se obnovilo postupně 2,8 km pol-
ních travnatých cest s alejemi a více než 10 ha
zatravněných a vysázených ploch. Neméně ná-
ročná je také následná péče o tyto nové krajinné
prvky, ať se jedná o pravidelnou zálivku v době
přísušků, převazování úvazků, výměnu suchých
stromů, opravu poškozených nejčastěji od ze-
mědělské techniky a také o pravidelné sečení.
Ale tyto vložené prostředky se městu a obča-
nům v budoucnu vrátí tím, že krajina kolem
Slavkova bude nejen hodnotnější z pohledu bio-
diverzity, ale i zdravější a příjemnější k životu.

Také skauti z Junáku chtěli opět přispět a po-
moci. Byla proto do biokoridoru pod Kozími

Nad Slavkovem vyrostla nová alej
horami navezena štěpka k zamulčování keříků
a stromů, které si vloni na jaře vysadili děti
spolu s myslivci. Tuto fyzicky nenáročnou
práci zvládly i malé děti a bylo vidět, že je
práce docela baví. Takhle se v dětech vybuduje
už od malička kladný vztah k přírodě a tím, že
sami pomáhají nebudou pak nic takového ničit.

Celý den se včetně počasí vydařil a došlo
i opékání špekáčků.

Nezbývá než poděkovat všem účastníkům
sobotní akce, dále zaměstnancům Technických
služeb za pomoc a poskytnutí techniky a městu
Slavkov u Brna za poskytnutí finančních pro-
středků na tyto veřejně prospěšné činnosti. 

Ing. Jaromír Kamínek, odbor ŽP

(Dokončení ze str. 1)

Sázení se zúčastnili slavkovští myslivci Foto: R. Lánský
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Novým tajemníkem
je Bohuslav Fiala

Na základě výsledku výběrového řízení a se
souhlasem ředitelky krajského úřadu jsem s účin-
ností od 1. dubna 2014 jmenoval novým tajem-
níkem městského úřadu Mgr. Bohuslava Fialu,
který tak opustil svoji dosavadní dlouholetou po-
zici právníka města a vedoucího kanceláře tajem-
níka. Ing. Ivan Charvát, starosta města

Zastupitelstvo a rada
města mají novou členku

Na 14. mimořádném zasedání zastupitelstva
města dne 10. 4. 2014 složila slib Ing. Marie
Jedličková, která jako náhradník z kandidátky
KDU-ČSL nastoupila na uvolněný mandát po
Ing. Jiřím Tesákovi. V následující volbě byla
zvolena i členkou rady města.

Mgr. Bohuslav Fiala, tajemník MěÚ

Vážení spoluobčané, dnem 1. dubna 2014
mě starosta města jmenoval tajemníkem měst-
ského úřadu. 

Mám tu čest nastoupit na místo svého před-
chůdce, Ing. Pavla Dvořáka, s nímž jsem
dlouho a hlavně rád spolupracoval z pozice
právníka města a vedoucího kanceláře tajem-
níka.

Jsem si jistý, že se mi podaří navázat na naše
dosavadní snahy – rozvíjet odbornou úroveň
úřadu, prohlubovat vzdělání úředníků, zvyšo-

Mým cílem je profesionálně fungující úřad
vat komfort služeb pro občany a zjednodušovat
přístup k informacím.

Mojí snahou v nové funkci proto je, aby úřad
pod mým vedením fungoval profesionálně
a v souladu se zákonem, efektivně z hlediska
financí i času, otevřeně – tedy aby byly snadno
dostupné veškeré důležité informace o činnosti
úřadu a vstřícně – tedy abychom se k oprávně-
ným zájmům občanů spíš snažili s kolegy hle-
dat způsoby „jak to jde“, než vymýšleli důvody
„proč to nejde“. Bohuslav Fiala

Program Dnů Slavkova
a Svatourbanských hodů
Čtvrtek 29. května
Velký sál SC Bonaparte
19.00–19.10 Slavnostní zahájení Dnů Slavkova

a Svatourbanských hodů starostou
města

19.00–21.00 divadelní představení Strašidlo
z Canterville – FDSB

Pátek 30. května
Palackého náměstí
od 15.00 Stavění máje, předání hodového práva

Zámecká vinárna „U Edy“
19.00–24.00 Večer s cimbálovou muzikou

Nádvoří Panského domu
19.30–24.00 Koncert Nadi Urbánkové s Boko-

marou, skupiny Poutníci a skupiny
Sakrapes

Sobota 31. května
Palackého náměstí

9.00–17.00 „Za tradicí moravského venkova“
 řemeslný jarmark a folklorní vy-
stoupení na pódiu v rámci projektu
MAS

Pódium na náměstí
10.00–12.00 Folklorní vystoupení 
14.00–14.10 Zahájení  
14.10–14.20 Vystoupení dětí z Mateřské školy Zvídálek
14.20–14.35 Vystoupení dětí z KMŠ Karolínka
14.35–14.50 Předání ocenění Města
14.50–16.50 Vystoupení žáků ZUŠ Františka France –

taneční a hudební obor
16.50–17.30 Vystoupení žáků ZŠ Komenského 
17.30–18.30 Vystoupení taneční skupiny N-YOJ
19.30–21.00 Koncert zpěváků Marty Matějové,

Andrei Březinové, Martina Křížky
a Radka Novotného z Městského di-
vadla Brno s doprovodem Bigbandu
Brno. 

Zámek Slavkov – Austerlitz a zámecký park
8.30–18.00 Trh v zámeckém parku
9.00–11.00 10 let v EU – projekt při ZŠ Komenského 
9.30–11.30 Z pohádky do pohádky – akce pro ro-

diče s dětmi – pořádá DDM a Junák Slav-
kov u Brna – v zámeckém parku
(startovné 30 Kč za dítě)

9.00–17.00 Výstava krajky z chorvatského Pagu v Ru-
bensově sále
Slavkovský poklad a nejstarší listiny v His-
torickém sále – unikátní výstava, kde
budou poprvé vystaveny vzácné mince na-
lezené na území Slavkova a nejstarší lis-
tiny dokumentující založení města či první
písemnou zmínku o městě

Palackého náměstí
od 14.00 Průvod stárků městem zakončený pás-

mem brněnských tanců

Společenský dům Bonaparte
od 20.00 Hodová zábava – k tanci a poslechu

hraje dechová hudba Bojané 

Neděle 1. června

Palackého náměstí
9.00 Průvod stárků se sochou sv. Urbana od

radnice, mše svatá v chrámu Vzkříšení
Páně 
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Na jedno výdejní nebo prodejní místo smí být
skladován pouze 1 ks otevřeného spotřebitel-
ského balení lihoviny jednoho druhu (jednoho
názvu a jednoho výrobce), objemu do 1 l, max.
3 ks skleněných spotřebitelských balení jednoho
druhu o objemu do 1 l, pokud jsou opatřeny jed-
nocestným uzávěrem. Nelze zde skladovat ani
nabízet neznačené lihoviny určené pro vlastní
spotřebu anebo výrobky získané pěstitelským
pálením ovoce.

Koneční prodejci lihu (maloobchod, re-
staurační zařízení, prodej lihovin na sportov-
ních a kulturních akcích, ubytovací zařízení,
cestovní ruch) mohou nakupovat lihoviny
pouze od registrovaných osob povinných značit
líh anebo registrovaných distributorů. Za nákup
lihovin nese plnou odpovědnost kupující. Liho-
viny nakoupené mimo registrované subjekty a li-
hoviny pocházející z pěstitelského pálení ovoce
nelze nabízet k dalšímu prodeji!

Osoby organizující zábavu, ples apod. jsou
povinny nejpozději tři pracovní dny před koná-
ním akce o této činnosti písemně informovat
místně příslušný celní úřad.

Veškeré informace jsou zveřejněny na strán-
kách Celní správy ČR www.celnisprava.cz

V případě nejasností doporučujeme obracet
se pro informace přímo na pracovníky celní
správy.

Ing. Helena Jelínková
vedoucí obecního živnostenského úřadu

Dne 17. 4. 2014 skončila zákonná lhůta pro
podání žádosti o koncesi u podnikatelů, kteří
byli oprávněni prodávat kvasný líh, konzumní
líh nebo lihoviny a chtěli v této činnosti plynule
pokračovat po uvedeném datu. Marným uplynu-
tím lhůty k podání žádosti o koncesi na prodej
uvedených komodit toto právo zaniklo a podni-
katelé nesmí bez pravomocného rozhodnutí
o udělení koncese v prodeji pokračovat. Zákaz
prodeje se týká jak dosavadních prodejců, tak
nových žadatelů o koncesi.

Základní informace k prodeji lihovin: 
- lihovinou se rozumí alkoholické nápoje ob-

sahující nejméně 15 % obj. etanolu (kromě piva,
vína, vinného moštu, vermutu, medoviny apod.)

- prodejem lihovin se rozumí nejen samotný
prodej zákazníkovi, ale i nabídka tohoto zboží
(výlohy, letáky apod.)

• zákaz prodeje lihovin na stáncích, tržištích
(tržnicích) nebo místech, která nesplňují tech-
nické požadavky a nemají kolaudační souhlas
k danému účelu užití, tedy k prodeji zboží nebo
poskytování hostinských služeb (dále „kolaudo-
vané prodejny“)

• lihoviny lze prodávat jako doplňkový sorti-
ment ve stáncích s občerstvením, které se nena-
cházejí na tržnici nebo v tržišti a jsou pevné
konstrukce

• lihoviny lze prodávat v pojízdných prodej-
nách splňujících technické a hygienické poža-
davky dle zvláštních předpisů a určených

Prodej lihovin a alkoholických nápojů dle zákona
o spotřebních daních a jiných právních předpisů

k pro deji zboží, a to v místech, kde není zajištěn
prodej tohoto sortimentu v kolaudovaných pro-
dejnách

• lihoviny i rozlévané lze prodávat na veřej-
nosti přístupných sportovních a kulturních ak-
cích, včetně tanečních zábav a diskoték, přičemž
prodávající je povinen informovat před konáním
akce správce daně, tj. celní úřad

Omezení dostupnosti alkoholických nápojů
(tj. lihovin, piva, vína a jiných s více než 0,5 %
alkoholu):
• specializované prodejny alkoholických nápojů
• velkoplošné prodejny (specializovaná oddělení)
• prodejny potravin
• prodejny smíšeného zboží
• zařízení společného stravování
• ubytovací zařízení (např. recepce hotelů)
• kulturní zařízení

V prodejnách, kde je nabízeno zboží koneč-
nému spotřebiteli (maloobchody), lze prodávat:

- neznačený líh a lihoviny ve spotřebitelském
balení do 0,06 l

- značený líh a lihoviny v spotřebitelském ba-
lení od 0,06 l do 1 litru

- značený líh a lihoviny ve spotřebitelském
balení od 1 l do 3 l ve skleněném obalu

V hostinské provozovně lze prodávat: 
- neznačený líh a lihoviny pouze ve spotřebi-

telském balení do 0,06 l
- značený líh a lihoviny ve spotřebitelském

balení od 0,06 l do 1 l ve skleněném obalu

Slovo starosty k aktuálnímu dění ve městě
(Dokončení ze str. 1)

Z mnoha událostí a akcí, které se v uplynu-
lém měsíci v našem městě udály a uskutečnily,
bych chtěl vyzvednout již tradiční výsadbu no-
vých alejí stromů, keřů, zatravňovacích pásů
podél polních cest v hraničních částech našeho
města, kterou již několik let opakovaně formou
dobrovolné brigádnické činnosti realizují naši
slavkovští myslivci. Za tuto jejich obdivuhod-
nou aktivitu, kterou mimo jiného zlepšují pod-
mínky pro stále složitější život zvěře v přírodě,
jim patří obrovský dík. Poděkování patří samo-
zřejmě i všem, kteří jim v této jejich práci po-
máhají. Letos se na přípravě i vlastní výsadbě

opětovně podíleli zaměstnanci Odboru život-
ního prostředí Městského úřadu ve Slavkově
u Brna a pracovníci Technických služeb města
Slavkova u Brna, stejně jako mladí Junáci se
svými vedoucími a několik dalších slavkov-
ských občanů, kterým není stav naší přírody
lhostejný. 

Téhož dne, v sobotu 29. března 2014, však
naši krátkou radost z něčeho nového a rodícího
se zmrazila nečekaná a zdrcující zpráva o ná-
hlém úmrtí Ing. Jiřího Tesáka, dlouholetého
zastupitele a radního našeho města. Jeho od-
chodem ztrácí Slavkov u Brna nejen čestného
a slušného komunálního politika, který si

velmi přál úspěšně dokončit svoji odpovědnou
práci ve funkci radního města a dostát slibům,
které dal nejen svým voličům. Jeho odchodem
ztrácí občané našeho města i širokého regionu
respektovaného zahradníka, který dokázal
vždy obětavě a odborně pomoci a poradit
všem, kteří si k němu do zahradnictví přišli
koupit byť jedinou rostlinku. Já osobně ztrácím
jeho odchodem blízkého člověka a kolegu, kte-
rého jsem si vždy a upřímně velice vážil. Smu-
tek nad jeho smrtí se nadá slovem ani písmem
plně vyjádřit. Přesto bych chtěl touto cestou
ještě jednou veřejně poděkovat Ing. Jiřímu Te-
sákovi za vše, co pro město Slavkov u Brna
a jeho občany, na nichž mu vždy velmi zále-
želo, jako dlouholetý zastupitel a radní města
udělal a vykonal. Za to vše mu patří čest
a uznání. Odešel náhle, aniž vše mohl dokon-
čit. Odešel brzy, aniž na vše mohl dohlédnout
a zhodnotit. Stál na startu, nedošel však do cíle.
Byl na začátku, nedočkal se však konce. Mno-
hému vtiskl myšlenku, dal směr a vytyčil cíl.
Podzimní hodnocení jeho politické činnosti
bude bez jeho fyzické přítomnosti, přesto
věřím, že bude pozitivní a on v té chvíli bude
v myšlenkách a vzpomínkách mnohých z nás.
Odešel na jaře. Mnohé se v jeho zahradnictví
zrodilo ještě díky jeho péči pod jeho rukama.
Plodů a úrody se však i v tomto případě již ne-
dočká. I tak věřím, že bude úspěšná a bohatá
a my si na něj taktéž vzpomeneme. Vážení spo-
luobčané, dovolte mi proto dnešní místo ve
„Slově starosty města“ věnovat osobě Ing. Ji-
řího Tesáka.

Ing. Ivan Charvát, starosta městaSázení stromků u kopce Cigán Foto: R. Lánský
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Naďa Urbánková, Poutníci a Sakrapes

tence tohoto uskupení se v něm vystřídala řada
muzikantů, nejznámější je asi Robert Křesťan.
Současní hráči spolu fungují 5 let a během pout-
nické části koncertu vám zahrají standardy z ob-
lasti bluegrassu, své novější písně, i ty
nejznámější, jako je Panenka nebo Hotel Hillary.

Takže moji milí, jste srdečně zváni na tento
večer pořádaný městem Slavkov u Brna. Občer-
stvení je zajištěno, předprodej bude probíhat
v Informačním centru na Palackého náměstí 1.
Doporučujeme nákup lístků právě zde, kde bude
vstupenka za 180 Kč, přímo na místě bude
potom za 260 Kč. Koncert proběhne za každého
počasí.

Za účinkující a vedení města se na vás těší
Jiří Karas Pola, Poutníci a Martin Křížka,

vedoucí SC Bonaparte

Koncert výše zmíněných umělců se uskuteční
při příležitosti konání Dnů Slavkova 30. května
na nádvoří Panského domu, a to od 19.30 hodin.

Vystoupení začne produkcí brněnské kapely
Sakrapes. V tomto zkušeném souboru hrají ně-
kteří bývalí členové Druhé trávy, Kamelotu nebo
Poutníků, takže kvalita je zaručena.

Po úvodním setu zmíněné skupiny nastoupí
ve 20.30 h. Naďa Urbánková za doprovodu sku-
piny Bokomara Luboše Javůrka. Paní Naďa už
jednou ve Slavkově zpívala v dobách své nej-
větší slávy s Country Beatem Jiřího Brabce
a jednou také měla zpívat na přehlídce Folk
a Country na zámku, ale kvůli její nemoci nako-
nec tehdy vystoupila jen samotná Bokomara.

Jméno Nadi Urbánkové není asi nutné zvlášť
představovat. Svého času byla nazývána první
dámou české country a vystupovala také
v Mekce této hudby – v Nashvillu. Je pětinásob-
nou Zlatou slavicí a určitě většina z nás zná její
hity, jako jsou skladby Drahý můj, Můj Vilém
peče housky nebo Závidím. Je nutné také zmínit,
že hrála v řadě známých českých filmů, jako
jsou Ostře sledované vlaky, Radúz a Mahulena
nebo Kdyby tisíc klarinetů. Máme se určitě na
co těšit.

Závěr večera obstará zhruba kolem dvaadva-
cáté hodiny téměř domácí skupina Poutníci. Ti
letos začali již svou 44. sezonu. Za dobu exis-

SC Bonaparte navštíví
„nemrtvá nevěsta“

Vedení města zve zájemce na představení Di-
vadla Stodola, o.s., s prvky hororu i komedie
Nemrtvá nevěsta. Inscenace se koná 7. května
ve velkém sálu SC Bonaparte a začíná v 19
hodin. Vstupenky v hodnotě 80 a 90 Kč je
možno zakoupit v infocentru na Palackého ná-
městí, e-mail: infocentrum@zamek-slavkov.cz,
tel.: 513 034 156.

MgA. Martin Křížka, vedoucí SC Bonaparte

Koncert zpěváků MdB
Na vystoupení zpěváků z MdB se můžete

těšit 31. května. Koncert se uskuteční při příle-
žitosti Dnů Slavkova na pódiu na Palackého ná-
městí před radnicí. Vystoupí zde Marta
Matějová, Andrea Březinová, Martin Křížka
a Radek Novotný. Za doprovodu Bigbandu
Brno zazní písně jako My Way, Fly me to the
moon, Strangers in the night nebo také píseň Čo
o mne vieš. Tímto vystoupením se završí so-
botní program Dnů Slavkova. Začátek je pláno-
ván na 19.30 h. Nenechte si ujít tento jedinečný
zážitek a přijďte prožít příjemné chvíle společně
se zpěváky z MdB a Bigbandem Brno.

Srdečně zve vedení města

Akce ZUŠ v květnu
13. 5. Den otevřených dveří ZUŠ Fr. France,

13–16.30 hod.
Vernisáž výstavy výtvarného oboru
„Pod hladinou“, Historický sál Zámku
Slavkov – Austerlitz, 15.30 hod.

16. 5. Talentové zkoušky do hudebního a ta-
nečního oboru ZUŠ, 13–17 hod.
Absolventský koncert, ZUŠ, 17 hod.

23. 5. Taneční koncert, 16.30 h., Společenské
centrum Bonaparte

Tak jsme v naší škole ukončili kolotoč soutěží
vyhlášených MŠMT v letošním školním roce
pro tyto nástroje: klavír, housle, kytara. Sítem
školních a okresních kol prošly až do krajského
kola dvě perspektivní houslistky Tereza Janů
a Ivana Macháčková ze třídy Terezy Krejčí, Dis.

27. března jsme se tedy rozjeli do Brna, do
ZUŠ Fr. Jílka na Vídeňské, abychom zviditelnili

Houslistky ZUŠ F. France v Brně
Slavkov všem zúčastněným školám v Jihomo-
ravském kraji. Děvčata zahrála s jistotou, pře-
svědčivě a s radostí svůj pečlivě nastudovaný
program a byla oceněna fundovanou porotou 3.
místem a čestným uznáním.

Poděkování  za reprezentaci školy patří děv-
čatům, vyučující a také korepetitorce Maye
Okamoto. Jana Jelínková

Ve středu 9. dubna v 17 hodin se v sále Zá-
kladní umělecké školy F. France ve Slavkově
u Brna konal koncert žáků školy. Posluchači si
vyslechli pestrý program složený ze skladeb
různých žánrů, zazněly melodie starých mistrů
i soudobých českých a zahraničních skladatelů. 

Koncert zahájily Fanfárou tři sestry Klinkov-
ské – flétnistka Klára, houslistka Veronika a kla-
víristka Kateřina. V programu vystoupily sólově
na zobcovou flétnu Anna Pokryvačová, Adéla
Žáková, Jakub Hanák a Kateřina Pflimpflová.
Představila se klavíristka Aneta Jeřábková
a trumpetista Adam Janek. Bluesové klarinetové
duo zahrála Terezie Hrabovská spolu s panem
učitelem Umou, zazněly známé populární písně
v podání zpěváků Martina Holoubka a Markéty

Hudební večer ZUŠ Františka France
Vojtkové. Z kytarové třídy se představily dvě
dua starších žáků, Vojtěch Dohnal a Lukáš Foj-
man, Markéta Urbanová a Tereza Šenkyříková.
Ohnivá španělská melodie v podání Kristýny
Gzelové na příčnou flétnu za kytarového dopro-
vodu pana učitele Vodičky rozproudila krev
všech posluchačů. Hudební večer zakončil ko-
morní soubor zobcových fléten, pod vedením
p. učitele Handrly hráli Jakub Hanák, Jiří Mar-
tinovič, Eva Dudová, Julie Kašpárková a Kate-
řina Pflimpflová. 

Početné publikum ocenilo potleskem výkony
mladých muzikantů, Všem zúčastněným žákům
i jejich učitelům patří poděkování za odpověd-
nou přípravu tohoto koncertu.

Vítězslava Šujanová

Scénické čtení básně Máj 
Zveme vás na scénické čtení romantické

básně K. H. Máchy podpořené projekcí, světel-
nými a zvukovými efekty v režii S. Olbrichta.

Představení se
uskuteční 1. května
ve 20 hodin na ná-
dvoří Panského
domu, Palackého
nám. 89. Účinkují:
Monika Ušalová,
Eva Špatná, Miro-
slav Slováček st.,
Radim Kachlíř, Adam Šimoník. K dispozici
bude omezený počet míst pro diváky (pouze
64). Vstupné je 50 Kč. Předprodej probíhá v In-
focentru na Palackého nám. 1. 

MgA. Martin Křížka, vedoucí SC Bonaparte

L. Javůrek a N. Urbánková Foto: archiv

T. Janů, M. Okamoto, M. Letecká a T. Krejčí Foto: 2x K. Janů I. Macháčková, T. Krejčí a M. Okamoto
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• ve volebním okrsku č. 5
místnost pro hlasování v Domě pečovatel-

ské služby, Polní ulice čp. 1444, II. patro,
místnost Klubu důchodců, pro oprávněné
občany s adresou místa trvalého pobytu:

Československé armády, Förstrova, Litavská,
Luční, Nádražní, Polní, sídliště Nádražní, To-
polová, U Splavu, U Vily.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství ob-
čana České republiky (platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem). 

Každému voliči budou dodány nejpozději tři
dny přede dnem voleb do Evropského parla-
mentu hlasovací lístky do místa trvalého po-
bytu. Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Ing. Ivan Charvát v. r., starosta města

Žádost o voličský průkaz pro volby do Ev-
ropského parlamentu

Pro podání této žádosti je na Městském úřadě
Slavkov u Brna ve čtvrtek 8. května 2014 (po-
slední možný den jejího podání a zároveň první
den, kdy je možné vydat voličský průkaz)
v době od 8 hod. do 16 hod. držena služba (Vla-
dislava Winterová). Vchod na matriku, budova
čp. 64 na Palackého nám. 

Mgr. Bc. Hana Řezáčová,
vedoucí odboru vnitřních věcí

Starosta města Slavkov u Brna Ing. Ivan
Charvát podle § 32, odst. 2, zákona číslo
62/2003 Sb., o volbách do Evropského parla-
mentu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů oznamuje:

Volby do Evropského parlamentu se usku-
teční dne 23. května 2014 od 14 do 22 hodin
a dne 24. května 2014 od 8 do 14 hodin

Místem konání voleb do Evropského parla-
mentu je:
• ve volebním okrsku č. 1

místnost pro hlasování v budově Měst-
ského úřadu, Palackého náměstí čp. 64 (ob-
řadní síň) pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu :

B. Němcové, Bezručova, Bučovická, Dvořá-
kova, Hradební, Husova, Jiráskova část čp.:
829-830, 835-837, 846-847, 867, 869, 879-880,
923, 959, 1170-1172, 1178-1180, 1220-1223,
1226, Kounicova, Komenského náměstí, Li-
dická, Malčevského, Malinovského, Na golfo-
vém hřišti, Příční, Sadová, Tyršova část čp.:
331, 556, 557, 561, 563, U stadionu, Zahradní,
Zborovská, ev. č. 1.
• ve volebním okrsku č. 2 

místnost pro hlasování v budově Měst-
ského úřadu, Palackého náměstí čp. 65, 1.
patro (zasedací místnost), pro oprávněné ob-
čany s adresou místa trvalého pobytu :

Brněnská, Čs. Červeného Kříže, Dvůr Ryb-

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Volby do Evropského parlamentu
ník, Fügnerova, Koláčkovo náměstí, Kollárova,
Křenovická, Lomená, Nerudova, Palackého ná-
městí, Pustá, Slovákova, Špitálská, U Synagogy,
Úzká, Za Branou, Zámecká, Zelnice I–III.
• ve volebním okrsku č. 3

místnost pro hlasování na Základní škole
Tyršova ulice čp. 997, pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu :

Čapkova, Čelakovského, Jiráskova část čp.:
300, 350, 355, 356, 360, 366, 367, 371–376, 378,
384, 401–403, 405,413, 442, 450, 464, 465, 468,
469, 471-474, 478, 485, 487, 490, 494, 498, 500,
529, 565, 566, 599, 610, 616, 690, 691, 1225,
1461, 1462, 1463, 1464, 1481, 1555, 1643, Má-
nesova, Pod Oborou, Pod Vinohrady, Purkyňova,
Slunečná, Sušilova, Tylova, Tyršova část čp.:
131–133, 208, 303, 345, 346, 348, 363, 424, 427,
428, 430, 445, 446, 449, 457, 459, 466, 475, 479,
486, 500, 503, 547, 567, 603, 655, 674, 826, 881,
882, 920, 977, 999, 1011-1016, 1025, 1034, 1085,
1094–1126, 1224, 1249, 1289, 1290, Větrná, Zlatá
Hora část čp,: 271, 272, 277, 291, 292, 293, 294,
295, 337, 377, 1227-1242, 1467, 1541
• ve volebním okrsku č. 4

místnost pro hlasování na ZŠ Komenského
náměstí čp. 495 – nová budova, pro oprávněné
občany s adresou místa trvalého pobytu:  

Havlíčkova, Krátká, Okružní, Slovanská,
Smetanova, U Mlýna, Zlatá Hora část čp.:
1243–1246, 1348–1376.

- číst dětem pohádky, vysvětlovat dětem ob-
sahy slov, která neznají (např. v textu pohádky,
při sledování filmů v televizi) 

- vyslechnout trpělivě vyprávění svého dítěte
- podporovat u dětí zpívání, rytmus, tanco-

vání
- foukáním dětí do dechových hraček (např.

bublifuků, píštalek, větrníků) se podporuje
správný nádech nosem (bez zvedání ramen)
a výdechový proud ústy, který je důležitý pro
realizaci řeči

- pitím tekutin slánkou se podporuje u dětí
správný vývoj svalstva tváří (rty jsou volné,
pozor na jejich stažení k sobě)

- kousáním pevné stravy se posiluje u dětí
správná funkce čelisti

Logopedická péče může být „běh na dlouhou
trať“ a je při ní velmi důležitá spolupráce všech
zúčastněných – logopeda, který poskytuje od-
borné vedení, rodiče, který doma s dítětem pra-
cuje a dítěte, které je schopno zadávané úkoly
a cvičení plnit. To je cesta k úspěchu.

Mgr. Dagmar Červinková a Mgr. Zdeňka Rusnáková,
logopedky a učitelky ve třídě Sluníček

Naše mateřská škola má v realizování logo-
pedické péče dlouholetou tradici. V současné
době u nás tato činnost probíhá ve třech úrov-
ních, které zahrnují: logopedickou prevenci ve
všech třídách, poradenskou činnost a intezivní
péči v logopedické třídě

Při logopedické prevenci ve třídách vychá-
zíme ze skutečnosti, že celkový rozvoj dítěte
podporuje a ovlivňuje rozvoj řeči. Proto u dětí
rozvíjíme motoriku celého těla i obličeje, jem-
nější pohyby prstů a správné držení tužky.
Velmi důležité jsou činnosti zaměřené na cvi-
čení sluchu a zraku. Řeč působí jako prostředek
komunikace a spolupráce mezi dětmi a je úzce
propojena s myšlením. Děti mají možnost
během pobytu v mateřské škole rozvíjet a zkva-
litňovat všechny složky řeči, které zahrnují
slovní zásobu, gramatiku, správnou výslovnost
a užívání řeči v různých situacích.

V poradenské činnosti spolupracujeme se
Speciálním pedagogickým centrem pro děti
a žáky s vadami řeči v Brně – pobočkou Vy-
škov. Logopedky z tohoto centra u nás pravi-
delně provádějí preventivní vyšetření
výslovnosti dětí. S výsledky vyšetření jsou ro-

Logopedická péče v Mateřské škole Zvídálek
diče seznámeni a dostanou doporučení „jak po-
stupovat dále“. 

Cílem logopedické třídy je rozvinout u dítěte
správnou komunikaci, naučit dítě správně vy-
slovovat všechny hlásky a vše co se naučilo po-
užívat v běžné řeči. Dětem jsou současně
nabízeny další činnosti vhodné pro jejich cel-
kový rozvoj. Logopedická péče probíhá po celý
den pod vedením dvou logopedek.

Naši práci v logopedické třídě zkvalitňujeme
odborným vzděláváním. V současné době se za-
měřujeme na cílené používání speciálních logo-
pedických pomůcek, které nám zefektivní
postupy při vyvozování jednotlivých hlásek.

Důležitou roli ve vývoji řeči dítěte hraje
zájem a všímavost rodičů. Pokud mají rodiče
pochybnosti nebo dotazy ke správnému vývoji
řeči u svého dítěte, mohou se na nás kdykoli ob-
rátit. Včasná pomoc je vždy lepší a účinnější
a to zejména s ohledem na budoucí zahájení
školní docházky.

Jak mohou rodiče podpořit správný vývoj
řeči u svého dítěte:

- mluvit s dětmi správně – dítě již od malička
uslyší správný řečový projev 

Děti ze třídy Sluníček při vycházce na Urbánek Foto: archiv MŠ
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O letošním 19. ročníku festivalu Concentu
Moraviae jsme již jednou psali. Nyní vám však
přiblížíme samotné interprety, kteří nesou svě-
toznámá jména v oblasti interpretace klasické
hudby.

Petr Nouzovský je český violoncellista,
který studoval na řadě hudebních škol a kon-
zervatoří v České republice, ale i v zahraničí.
Své umění zdokonalil prostřednictvím indivi-
duálních kurzů u předních světových violoncel-
listů – a nakonec se jím sám stal. Je sólistou
Pražského jara, ale struny svého nástroje roze-
chvívá i na festivalech v Německu, Itálii,
Rusku, Holandsku, či jižní Americe. 

Petr Nouzovský a Gérard Wyss
Hrou na klavír doprovodí pana Nouzkov-

ského švýcarský pianista Gérard Wyss. Ten je
žádaným doprovázečem i komorním hráčem
v řadě zemí Evropy, ale i v USA či Japonsku. 

Program letošního koncertu bude postaven na
třech skladbách od známých skladatelů. Jedná
se o Bohuslava Martinů (Variace na slovenskou
lidovou píseň H. 378), Edvarda Griega (Sonáta
pro violoncello a klavír a moll op. 36) a Ma-
nuela de Falla (Suite Populaire Espagnole).

Oba umělci přivítají publikum a předvedou
své umění v Historickém sále slavkovského
zámku dne 12. června.

Hana Partyková, ZS-A

Předprodej vstupenek
Vstupenky na koncerty v rámci tradičního

Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst
Concentus Moraviae si můžete již nyní zakou-
pit v předprodeji v Informačním centru ve Slav-
kově u Brna za zvýhodněné ceny.

Letos se opět mohou posluchači ve Slavkově
těšit na dva špičkové koncerty, z nichž první se
odehraje 12. června od 19.30 hodin v Historic-
kém sále zámku, kde vystoupí Petr Nouzovský
(violoncello) a za doprovodu světově uznáva-
ného klavíristy Gerárda Wyssa (klavír). Cena
zvýhodněné vstupenky na tento koncert v před-
prodeji je nabízena za 150 Kč. Druhý koncert
se pak uskuteční ve slavkovském kostele Vzkří-
šení Páně 25. června od 19.30 hodin, kde se mů-
žete těšit na špičkovou norskou trumpetistku Tine
Thing Helseth (trubka) a Petra Rajnohu (var-
hany). Cena vstupenky v předprodeji 200 Kč. 

Zvýhodněná cena vstupenek na Concentus
Moraviae v předprodeji platí pouze do 31. 5.
2014! Po tomto datu budou vstupenky nabízeny
za plnou cenu, tj. 200 Kč a 250 Kč 

Hana Partyková, ZS-A

řády Rytířské řády – historie a současnost.
Do října tohoto roku bude ve výstavní místnosti
v budově předzámčí zámku ke zhlédnutí vý-
stava Vojenské tradice Lichtenštejnů a kní-
žecí garda, která je na zámku realizována
v rámci projektu „Po stopách Liechtensteinů na
jižní Moravě a Dolním Rakousku“. Tyto vý-
stavy doplňuje výstava fotografií nádherných
horských scenérií Václava Trša a výstava ori-
ginálních šperků ze skla Jany Filípkové.

Samostatnou kapitolou pak byla vernisáž vý-
stavy známé české malířky a herečky Ivy Hütt-
nerové, jejíž obrazy a obrázky jsou ke
zhlédnutí v galerii v prvním patře a to až do 31.
května 2014. Na výstavě jsou instalovány nejen
obrazy a grafiky, ale i dobový koloniál, který
doplňuje atmosféru starých dobrých časů na-
šich babiček. Při vernisáži si v tomto koloniálu
mohli návštěvníci pochutnat na pekařských
a masných výrobcích a zaposlouchat se do pří-
jemných melodií, které na housle a harmoniku
zahrály děti ze ZUŠ. Iva Hüttnerová se nejen
osobně zúčastnila vernisáže, ale po jejím skon-
čení se věnovala návštěvníkům při téměř dvou-
hodinové autogramiádě, kdy vyhověla všem
zájemcům o svůj podpis. 

Věříme, že z pestré nabídky akcí a aktivit si
každý vybere tu svoji a zahájená sezóna 2014
bude opět úspěšná. 

Ing. Jana Slouková, ZS-A

Ohlédnutí za zahájením sezony Zámku Slavkov – Austerlitz
Oficiální část tiskové konference, kde byl

představen program akcí a aktivit pro rok 2014
a nejvýznamnější partneři těchto akcí, byla za-
končena velmi zdařilou humornou scénkou
v podání průvodců zámku. Kostýmované pro-
hlídky, které tito průvodci již třetím rokem pra-
videlně připravují, se těší velké oblibě
a uvedená scénka nejenže příjemně zpestřila
oficiální část slavnostního zahájení sezony, ale
byla i pozváním a představením této aktivity. 

Po tiskové konferenci se pro nejširší veřejnost
uskutečnily vernisáže několika výstav, které
zámek Slavkov – Austerlitz v úvodu sezony při-
pravil pro své návštěvníky, a které byly veřejně
představeny v zcela zaplněném Historickém sále
zámku. Slavnostní atmosféru vernisáže doplnily
děti ze ZUŠ F. France ze Slavkova, které svými
tanečními a hudebními čísly potěšily nejen di-
váky, ale i samotné autory výstav. 

V galerii v přízemí byla instalována výstava
seznamující se čtyřmi starobylými rytířskými

Ve čtvrtek 27. března proběhly na zámku
Slavkov – Austerlitz akce k příležitosti slavno-
stního zahájení společenské a kulturní sezóny
ve Slavkově u Brna a na zámku. Oficiální za-
hájení sezony se touto dobou koná pravidelně
a lze říci, že se stalo určitou tradicí, přičemž se
Zámek Slavkov – Austerlitz zařadil mezi první
památky v ČR, které zahajují sezonu.

Kromě vedení zámku a představitelů města
byli přítomni další představitelé veřejného i poli-
tického života, vedení nejvýznamnějších
 podnikatelských subjektů a organizací ve slav -
kovském regionu, nejvýznamnější obchodní part-
neři i četní zástupci sdělovacích prostředků.
Čestnými hosty potom byl náměstek hejtmana Ji-
homoravského kraje Bc. Roman Celý, DiS., ge-
nerální konzul Ruské federace v Brně Andrej
Jevgenjevič Šaraškin, ředitelka Centrály cestov-
ního ruchu jižní Moravy Mgr. Zuzana Vojtová
a vedoucí uměleckého souboru Mahenovy čino-
hry a divadla Reduta Mgr. Petr Halberstadt.

Tisková konference k zahájení sezony Foto: J. Blažek

Tisková konference k zahájení sezony v Divadelním sále Foto: J. Blažek

Iva Hüttnerová mezi návštěvníky vernisáže výstavy Foto: J. Blažek
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Paní Eva Šlapanská je výraznou osobností
kulturního dění v Brně. Tři desetiletí působila
na Janáčkově akademii múzických umění jako
vedoucí Hudebního studia, dramaturgicky a or-
ganizačně přispěla k obohacení hudebního
 života více než 2500 koncerty a 3000 hudebně-
literárními pásmy a vystoupeními. Bohatá je
i její publicistická aktivita, kterou prokázala ze-
jména v pozoruhodné publikaci „Jak jsem je
znala“, v níž defilují hudební, divadelní, vý-
tvarní a literární osobnosti. Sestavuje rovněž ro-
čenku „Jubilanti činohry Národního divadla
Brno“.

Beseda o divadle a kultuře vůbec

PhDr. Vít Závodský je dlouholetý pedagog,
divadelní a literární vědec a kritik, nepřehlédnu-
telná osobnost brněnského kulturního života, bez
které se neobejde téměř žádná významná kul-
turní akce v Brně. Publikuje v regionálních no-
vinách, odborných časopisech, spolupracuje
i s rozhlasem a televizí. Přes 40 roků je členem
různých porot v soutěžích amatérských divadel
a divadel poezie, přednáší na seminářích a ško-
leních, jeho metodická pomoc divadelním sou-
borům je ochotníky velmi ceněna.

Těšíme se vaši návštěvu.
Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

Dětský den s Popelkou
Přijďte letos oslavit den dětí s malým před-

stihem! Dne 25. května je pro vás na zámku
připraveno pohádkové odpoledne s Popelkou
a malý doprovodný program včetně dílničky se
skleněnými korálky.

Pohádka o Popelce se odehrává na prohlíd-
kové trase zámku a délka této speciální kostý-
mované prohlídky je přibližně 50 minut.
Začátek prohlídky je vždy v 13, 14 a 15 hod.
Z důvodu velkého zájmu je nutná rezervace
předem na tel. 544 227 548 nebo e-mailu: ha-
nouskova@zamek-slavkov.cz

David Kučera, DiS., ZS-A

Johann Strauss již po pátnácté
 sólisté a pěvecký sbor Gaudeamus z Brna.
Vstupenky v ceně 250 Kč je možné v předpro-
deji koupit v Informačním centru zámku, tel.:
513 034 156, e-mail:infocentum@zamek-slav-
kov.cz a v nákupním středisku Hruška v Pozo-
řicích od 22. dubna 2014. Vstupenky bude
možné zakoupit také před koncertem za
300 Kč. 

Přijďte se na zámek zaposlouchat do nádher-
ných operetních melodií v historickém pro-
středí zámku.

Hana Partyková, ZS-A

Zámek Slavkov – Austerlitz a Česká společ-
nost Johann Strauss vás již po 15. srdečně zvou
na oblíbený galakoncert „Z operety do ope-
rety“, který se uskuteční v sobotu 17. května
v 17 hodin v Historickém sále zámku.

Na tradičním koncertě zazní oblíbené ope-
retní melodie Johanna Strausse, Franze Lehára,
Bedřicha Smetany, Emmericha Kalmána, Gi-
useppe Verdiho a dalších. Za doprovodu Jo-
hann Strauss Orchestru „Die flotten Geister“
a houslisty Jiřího Preisingera se v čele s diri-
gentem Klausem Straube představí výrazní

V úterý 6. května v 17 hod. se uskuteční v Rubensově sále beseda s Evou Šlapanskou a Vítem
Závodským. 

Také v roce 2014 pokračuje spolupráce
Zámku Slavkov – Austerlitz a Vyšší odborné
restaurátorské školy z Brna. Obě instituce
úspěšně spolupracují již čtvrtým rokem, každý
rok ve dvou bězích. Na začátku školního roku –
v měsíci září a v závěru školního roku – od po-
loviny května do poloviny června, kdy pod do-
hledem odborných pedagogů a restaurátorů
nejlepší studenti předvádějí své dovednosti ve-
řejnosti přímo v prohlídkové trase zámku. Le-
tošní projekt přinese opět restaurování
zajímavých předmětů. Studenti oboru restauro-
vání dřeva ukáží své dovednosti při restauro-
vání intarzované truhly z pozůstalosti po

Slavkovské restaurování opět na zámku
Václavu a Josefíně Kounicových. Tento před-
mět bude po své obnově umístěn přímo v zá-
mecké expozici. Studenti keramického oboru
tentokrát předvedou kompletní zpracování ar-
cheologických nálezů z výzkumuv horním par-
teru zámeckého parku. Výsledky jejich práce
pak budou prezentovány na samostatné vý-
stavě.

Nenechte si tedy ujít možnost poodhalit ta-
jemství zajímavých řemesel, která historickým
předmětům nejenom vrací jejich původní po-
dobu, ale současně přináší i nové poznatky
z naší historie.

PhDr. Vladimíra Zichová, ZS-A

Výstava legendární
stavebnice Merkur

Snad každý, když uslyší slovo MERKUR, si
vzpomene na planetu naší sluneční soustavy,
ale většina snad i na nejznámější českou hračku
stejného názvu. 

Legendární stavebnice Merkur se už přes 90
let vyrábí na stále stejném místě, v Polici nad
Metují v Královehradeckém kraji. Tuto feno-
menální hračku pro malé i velké prostřednic-
tvím jedné části velké sbírky pana Jiřího
Mládka budou mít možnost spatřit také náv-
štěvníci zámku Slavkov – Austerlitz.

Pan Jiří Mládek propadl stavebnici Merkur
před více než třiceti lety. Je nepochybně největ-
ším sběratelem této hračky u nás. Zabývá se
historií stavebnic, sbírá staré i nové produkty,
vytváří z plíšků a šroubků Merkura nové a nové
konstrukce. Ty tvoří základ výstav, které putují
po celé České republice. 

Teší nás, že tuto jedinečnou výstavu budeme
hostit i v prostorách zámku v termínu 22. 5. až
31. 7. 2014. Vernisáž za účasti sběratele se
uskuteční ve čtvrtek 22. května v 17 hodin
v salla terreně slavkovského zámku.

Srdečně vás zveme na tuto bezpochyby krás-
nou výstavu, na které se nemusíte jen koukat,
neboť součástí výstavy je herna, ve které si
každý může vyzkoušet své konstruktérské
schopnosti. Hana Partyková, ZS-A

Johann Strauss Orchester v Historickém sále zámku Foto: archiv

Stavebnice Merkur Foto: archiv ZS-A

Stavebnice Merkur Foto: archiv ZS-A
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Podrobný program kina Jas najdete na 

www.veslavkove.cz

Kreslení na chodník
DDM, sociální odbor města Slavkova

a vVZP ČR pořádají ve čtvrtek 15. května od
14 do 17 hodin ve Svojsíkově parku výtvarnou
soutěž pro rodiče s dětmi v rámci Dne rodin
kreslení na chodník na tém: Moje rodina.
Sladká odměna pro každého účastníka a ba-
revné křídy zdarma!

Výrazné zdokonalení a doslova ulehčení od
nošení těžkých a křehkých skleněných desek
znamenal objev Georga Eastmana, který v roce
1884 vyrobil první film pro fotografování.

Ve sbírkovém fondu Zámku Slavkov-Auster-
litz tvoří skleněné negativy pouze malou sku-
pinu. K nejstarším patří záběry Slavkova z 90.
let 19. století, z nichž některé byly použity
i k výrobě pohlednic. Druhou skupinu tvoří ne-
gativy s napoleonskou tématikou – kde většinu
tvoří reprodukce grafik. Na dalších negativech
jsou zachycena rovněž hromadná sportovní vy-
stoupení. Z kounicovské sbírky pak bylo doku-
mentováno několik dopisů a setkání Václava
Kounice s druhou manželkou Josefínou a s přá-
teli. 

(Pokračování příště)
PhDr. Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz

FOTOGRAFIE (pokračování)
Velký pokrok pro fotografii znamenala práce

Williama Henryho Foxe Talbota (* 1800
†1877). Anglický vynálezce, fotograf a mate-
matik v oboru fotografie do určité míry soutěžil
s Daguerrem. Díky svým objevům je považo-
ván za průkopníka moderní fotografie. Ve 30.
letech 19. století experimentuje s jodidem stří-
brným a jodidem draselným a v roce 1835 zí-
skává první negativní obraz, ze kterého bylo
možné vytvářet libovolné množství pozitivních
kopií – vytvořil tedy systém negativ-pozitiv.
Tento převratný objev nazývaný kalotypie,
který byl patentován v roce 1841, však byl zpo-
čátku přijímán jen velmi váhavě a ve fotogra-
fických technikách převážil až v 60. letech 19.
století. Předností této techniky bylo nejenom
podstatné zkrácení doby exponování fotografo-
vaného objektu, ale rovněž využití fotografie
i k jiným účelům - například k ilustracím knih.
Jsou zachycovány portréty osob, je fotografo-
vána krajina a dokonce i probíhající události.
Fotografie se tak stává důležitým dokumentač-
ním prvkem. 

Talbotovy patří rovněž prvenství v objevení
významu a v použití fotografického blesku.
V roce 1849 si nechal patentovat i fotografii na
porcelánu. Fotografie a proces jejího uchová-
vání byly dále zdokonalovány. K dalším vý-
znamným objevitelů patří např.: George
Eastman či Frederick Scott Archer. 

Již od poloviny 19. století je zkoumána mož-
nost vytvoření barevné fotografie. Princip ba-
revné fotografie poprvé předvedl James Clerk
Maxwell 17. května 1861 v Londýně. Promítl
na plátno tři černobílé fotografie přes červený,
zelený a modrý filtr a představil tak princip mí-
chání základních barev. Takto použitá technika
však byla natolik složitá, že v praxi byla nepo-
užitelná. Záznam barevné fotografie zdokonalil
až Louis Ducos du Hauron. Ten používal dvou
barevných systémů – žluté, azurové, purpurové
a červené, zelené a modré. V roce 1868 si tuto

Poklady nejen z depozitářů (89)
metodu nechal patentovat. Zpracování však
bylo hodně náročné na přesnost a tím i velmi
nákladné. Složitý proces zhotovování barevné
fotografie byl dále zdokonalován. Na počátku
20. století se jím ve francouzském Lyonu zabý-
vali i bratři Lumièrové. Pomocí jejich autochro-
mové desky mohla být barevná fotografie
nakonec zhotovena pouze jedním snímkem.

Důležitým prvkem při zdokonalování foto-
grafie byl materiál použitý na uchování snímku.
Velký pokrok znamenalo používání skleněných
desek na zhotovení negativu, které umožnilo
jeho dokonalejší prokreslení a na rozdíl od pa-
pírových podkladů zvýšilo rovněž jeho trvan-
livost. Jako první použil skleněnou desku pro
fotografický negativ v roce 1839 John Hers-
chel. Některé ateliéry používaly skleněné nega-
tivy až do konce 60. let 20. století. 

Výročí 777 let od první písemné zmínky
o Slavkovu připomene Zámek Slavkov – Aus-
terlitz mimořádným způsobem. V prostorách
Historického sálu slavkovského zámku totiž
budou vystaveny cennosti, které bychom bez
nadsázky mohli označit za poklad. 

První částí tohoto pokladu bude soubor stří-
brných mincí, které byly v roce 1965 obje-
veny při stavebních pracích v domě č.p. 75 na
slavkovském Palackého náměstí. Jedná se o 36

Výstava slavkovských pokladů
tolarů z konce 16. a počátku 17. století, pů-
vodně uložených v keramické nádobě. Na svou
dobu bylo takové množství stříbrných tolarů již
slušným majetkem. 

Dalším mimořádným souborem jsou staro-
bylé písemnosti města Slavkov z fondů Morav-
ského zemského archivu, pobočky ve Slavkově
u Brna. Návštěvník si na vlastní oči bude moci
prohlédnout např. nejstarší dochované městské
znakové privilegium, kterým český král Vác-
lav IV. udělil roku 1416 Slavkovu jeho znak.
Vystaveny budou též pergamenové listiny če-
ských králů Zikmunda Lucemburského a Vla-
dislava Jagellonského či rodu Kouniců,
majitelů slavkovského panství.

Pro tuto speciální příležitost budou před-
měty vystaveny z důvodu jejich ochrany pouze
na velmi omezenou dobu od 23. května do
1. června 2014. Využijte proto jedinečné mož-
nosti k návštěvě této unikátní výstavy.

Mgr. Martin Rája, Ph.D., ZS-A

Cukrovar ve Slavkově – přelom 19. a 20. stol. Skleněný negativ ze sbírek ZS-A

Stříbrné mince Foto: archiv ZS-A

Kreslení na chodník Foto: archiv DDM
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Z pohádky do pohádky
Dům dětí a mládeže, Junák Slavkov u Brna

a VZP ČR pořádají v sobotu 31. května od 10
do 12 hodin v zámeckém parku (start u spod-
ního bazénu) v rámci Dnů Slavkova akci pro
rodiče s dětmi „Z pohádky do pohádky“. Sar-
tovné 30 Kč za dítě. Pro každého účastníka po-
hádkové cesty je připravena malá odměna
a sladkosti!

Výstava pašské krajky 
Zámek Slavkov – Austerlitz pro letošní Dny

Slavkova připravil zajímavý a akcemi nabitý pro-
gram, jehož součástí je i výstava krajky. Ve dnech
20. 5.–1. 6. 2014 budou v Rubensově sále na
zámku ve Slavkově u Brna vystavena díla kraj-
kářek z chorvatského Pagu. Typickou pro tuto
oblast je ručně šitá krajka. Na poměrně starou
a velmi náročnou techniku doslova platí jedna
z definic krajky: „…krajka je dírka, obklíčená
nití…“. 

Přijďte si tedy prohlédnout obdivuhodná díla,
vytvořená krajkářkami pouze jehlou a nití.

PhDr. Vladimíra Zichová, ZS-A

KINO JAS SLAVKOV KVùTEN 2014
  1. 5. čtvrtek  10.00 hod.    BABOVŘESKY
                                           Přijďte oslavit Svátek práce s KSČM při filmovém představení českého filmu BABOVŘESKY od

režiséra Zdeňka Trošky. Na úvod bude přednesen projev k 1. máji.

 3 .5. sobota   19.30 hod.    DOM HEMINGWAY                                                           93 minut
  4. 5. neděle 19.30 hod.    V britské černé komedii o cestě za vlastním vykoupením se Law představuje v roli, v jaké jste ho ještě

nikdy neviděli. Excentrický, naštvaný gangster se sklony k násilí, který si právě odseděl dvanáct
neradostných let v kriminálu. Jeho návrat do zcela jiné doby není snadný, a tak jedno překvapení střídá
druhé. Režie: Richard Shepard. Hrají: Jude Law, Demián Bichir, Emilia Clarke, Kerry Candon a další.

                                           Vstupné: 75 Kč                                                                                            Přístupný od 12 let

  7. 5. středa  19.30 hod.    KŘÍDLA VÁNOC                                                                            110 minut  
                                           Velká část filmu se odehrává v nákupním centru v čase Vánoc. Prolnou se tu příběhy čtyř přátel, kteří

zde pracují. Jedním je optik Tomáš. Vystudovaný oční lékař má rád volnost a ženy. Hezká Nina balí
dárky ve stánku a provokuje výstředním oblékáním i přidrzlou otevřeností. Ráďa, nejstarší z přátel,
pracuje v supermarketu jako manažer prodeje a bydlí s početnou rodinou v malém bytě. Zajíc, čerstvě
vystudovaný herec, marně obchází castingy a vlastně málokdo ví, jak se doopravdy jmenuje. Každý
z našich přátel má své touhy a sny a právě Vánoce jsou časem, kdy se mohou plnit. Režie: Karin
Babinská. Hrají: Richard Krajčo, Vica Kerekes, Jakub prachař, Lenka Vlasáková, Viktor preiss, Zdena
hadrbolcová, David Novotný a další. Žánr: Drama/Komedie.

                                           Vstupné: 80 Kč                                                                                            Přístupný od 12 let

10. 5. sobota 19.30 hod.    NEJVYŠŠÍ NABÍDKA                                                       124 minut
                                           Virgil Oldman je světově uznávaný znalec v oblasti výtvarného umění a starožitností. Ve svém osobním

životě je však uzavřeným samotářem pronásledovaným mnohými obsecemi. Jeho okolí jej tedy
považuje za výstředního génia. Bližší vztah má jen s Robertem, mladým a zručným restaurátorem. Ale
ani tento vztah nelze nazvat osobním. Až jednou přijde nečekaný telefonát od neznámé ženy. Ta jej
naléhavě žádá o pomoc při odhadu rodinné sbírky. Virgil její nabídku nakonec přijme. Režie: Giusepe
Tomatore. Hrají: Geoffrey  Rush, Jim Sturgess, Philip Jackson, Kiruna Stamell a další. Žánr:
Drama/Komedie.Velmi vysoké hodnocení na CSFD.

                                           Vstupné: 80 Kč                                                                                            Přístupný od 12 let

11. 5. neděle 16.30 hod.    MADAGASKAR 3                                                                   95 minut
                                           Aby se dostali domů, byli ochotni hodně riskovat. Například letěli v letadle řízeném tučňáky.. Přesto

hrdinové Madagaskaru dosud do pelíšků v newyorské zoo nedorazili. Po panenském ostrově
Madagaskaru a širých afrických plání si budou klestit cestičku k domovu džunglí evropských
velkoměst. 

                                           Vstupné: 65 Kč                                                                                            Mládeži přístupný

14. 5. středa  19.30 hod.    NEJVYŠŠÍ NABÍDKA                                            124 minut
                                           Opakování filmu ze soboty 10. května.
                                           Vstupné: 80 Kč                                                                                            Přístupný od 12 let

17. 5. sobota 19.30 hod.    KORALÍNA A SVĚT ZA TAJNÝMI DVEŘMI     96 minut
18. 5. neděle 16.30 hod.    Dva báječní muži s nekonečnou fantazií a třetí rozměr. Kombinace těchto faktorů stvořila pohádku

Koralína a svět za tajnými dveřmi. Dobrodružný příběh, který vzdáleně připomíná Alenčinu výpravu do
světa za zrcadlem, se zrodil v hlavě Neila Gaimana, jednoho z nejlepších autorů fantasy současnosti. V jiné
hlavě, která patřila tvůrci slavné Předvánoční noční můry Henrymu Selickovi, se zase vylíhnul nápad na
jeho filmové zpracování. Žánr: Animovaný/Rodinný/Dobrodružný. Velmi dobré hodnocení na CSFD.

                                           Vstupné: 65 Kč                                                                                            Mládeži přístupný

21. 5. středa   19.30 hod.    VALČÍK PRO MONIKU               105 minut
                                           Životopisný film dánského režiséra Pera Flye o švédské zpěvačce a herečce Monice Zetterlund vypráví

o její cestě z malého městečka ve Švédsku ke slávě v klubech v New Yorku a Stockholmu. Během své
kariéry nahrála řadu jazzových alb a objevila se i v 10 filmech. Krása a smyslnost v unikátním spojení
s nevídaným talentem jí otevřely cestu, avšak s pokročilým časem musela čelit i temné stránce slávy
a úspěchu. Hrají: Edda Magnason, Vera Vitaly, Oskar Thunberk, Johannes Wanselow a další. Žánr: Drama.

                                           Vstupné: 80 Kč                                                                                            Přístupný od 15 let

24. 5. sobota  19.30hod.     VŠECHNY MOJE DĚTI                                                90 minut
25. 5. neděle  19.30 hod.    Ústřední postavou filmu je charismatický farář Marián Kuffa. Divák ho ve filmu vidí spíše ve špinavých

montérkách a sleduje drama mise do prostředí bídy a beznaděje v zapomenutých romských osadách.
Spíše než kázáním se Kuffa snaží strhnout Romy vlastním příkladem a lidským zájmem. Snaží se
pomoci nejchudším: místo chatrčí plných krys je učí svépomocně stavět důstojnější bydlení. Ve filmu
sledujeme sysifovský boj Kuffy s drsnou realitou. Režie: Ladislav Kaboš. Žánr: Dokumentární/Drama. 

                                           Vstupné: 75 Kč                                                                                            Přístupný od 12 let

28. 5. středa   19.30 hod.    VŠE JE ZTRACENO                                                             106 minut
                                           Z chování osamělého mořského vlka vycítíte, že zažil už mnoho krizí. Ani ta, při které se jeho jachta

střetla s plovoucím kontejnerem, ho zpočátku nevykolejí. Jednoduše zalepí mohutnou díru v boku lodi,
která po nárazu vznikla a pluje vstříc nejbližší pevnině a bezpečí. Jenže tahle srážka je jen
ochutnávkou před sérií katastrof, které musí zkušený mořeplavec čelit. Režie: J. C. Chandor. Hraje:
Robert Redford. Žánr: Dobrodružný/Drama/Akční.

                                           Vstupné: 75 Kč                                                                                             Přístupný od 12 let

31. 5. sobota v 19.30. hod.AŤ ŽIJE SVOBODA                                                               93 minut
                                           Enrico Olivieri, předseda nejsilnější politické strany je na pokraji krize. Preference jeho strany stále

klesají a volby se nezadržitelně blíží. Jedné noci však Olivieri zmizí. Šedá eminence, Andrea Bottini
usilovně přemýšlí, jak situaci zachránit. V jeho hlavě se tak zrodí šílený plán – podsunout veřejnosti
Olivierova bratra – dvojče. Režie: Roberto Ando. Hrají: Toni Sevillo, Valerio Mastandrea, Anna Bonaiuto,
Michela Cescon, Brice Fournier. Žánr: Drama/Komedie. Dobré hodnocení na CSFD.

                                           Vstupné: 80 Kč                                                                                            Přístupný od 15 let

Provozovatel ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ Podrobn˘ program kina na: www.veslavkove.cz

Infocentrum na Facebooku!
Na těchto stránkách vás bu-

deme online informovat o no-
vinkách na Informačním
centru ve Slavkově u Brna
(předprodej vstupenek, akce,

novinky a další). Těšíme se na vaši návštěvu
online. https://www.facebook.com/ICslavkov

Trhy v parku
V sobotu 31. května se v areálu zámeckého

parku budou konat tradiční a populární trhy,
které Zámek Slavkov – Austerlitz vždy připra-
vuje v rámci Dnů Slavkova a Svatourbanských
hodů. Během celého sobotního dne si tak budete
moci zakoupit nejrůznější dárky a dárečky pro
radost přímo od výrobců, rostlinky a zahrad-
nické potřeby a samozřejmostí bude také široká
nabídka občerstvení, kávy a dalších pochutin. 

Trhy se budou konat od 9 do 18 hodin
a vstup do parku bude volný. 

Ing. Jana Slouková, ZS-A

Výstava anglických ohařů
v zámeckém parku

V sobotu 10. května se v areálu zámeckého
parku bude konat klubová výstava anglických
ohařů. Pořadatelem je Moravskoslezský klub an-
glických ohařů se sídlem v Brně. Slavnostní za-
hájení výstavy bude v 9 hodin před schodištěm
hlavního vchodu do zámku. Výstava potrvá do
17 hodin. Vstup na výstavu je volný.

Ing. Jana Slouková, ZS-A

Krajkářky z Pagu Foto: V. Zichová
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Základní škola Tyršova www.zsslavkov.czZákladní škola, Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 113, reditel@zsslavkov.cz

Matematický klokan
V pátek 21. 3. se žáci ZŠ Tyršova zapojili do

celostátního klání „Matematický klokan“. Této
soutěže se zúčastnili žáci druhého až devátého
ročníku, kteří byli rozděleni do čtyř věkových
kategorií. Celkově řešili 24 matematických
úloh různé obtížnosti. V nejmladší kategorii
„Cvrček“ (2. - 3. třída) dosáhla nejvyššího
počtu bodů R. Tesáčková, v kategorii „Kloká-
nek“ (4.–5. třída) byl nejlepší T. Šebeček. Ve
starší kategorii „Benjamín“ (6.–7. třída) vy-
hrála E. Hrabovská a mezi nejstaršími žáky zví-
tězil v kategorii „Kadet“ (8.–9. třída) P. Otépka.

Kalibro – výsledky
devátých ročníků

Naše deváté třídy se jako každý rok zúčast-
nily srovnávacích testů v matematice, českém
jazyce, anglickém jazyce, humanitním základu,
přírodovědném základu a ekonomii.

Výsledky téměř ve všech oblastech mírně
převyšují průměr v celé republice, a to včetně
víceletých gymnázií.

Výsledky nejen naznačují, jaké jsou znalosti
našich deváťáků, ale slouží vedení školy i k za-
myšlení, na které oblasti je třeba se více zamě-
řit a úroveň kterých je třeba alespoň udržovat.

Petr uspěl i v krajském kole
Žák 9. A Petr Otépka se 24. března zúčastnil

krajského kola matematické olympiády v Brně,
kam si postup zajistil „bronzovým“ umístěním
v okresním kole ve Vyškově. Pro soutěžící
v krajském kole byly přichystány čtyři obtížné
úlohy, na jejichž řešení měli čas čtyři hodiny.
Petr se stal opět úspěšným řešitelem a mezi 75
žáky základních škol a gymnázií obsadil krásné
dělené 10. místo. Vedení školy děkuje Petrovi
za vzornou reprezentaci v matematických sou-
těžích po celou dobu jeho studia na ZŠ Tyršova.

Soutěž v přeskocích
přes švihadlo

Během měsíce března proběhla na prvním
stupni sportovní soutěž ve skákání přes švihadlo.
Zúčastnili se žáci 2.–5. tříd. Soutěžící byli roz-
děleni do dvou kategorií – dívky a chlapci. Jejich
úkolem bylo v časovém limitu jedné minuty
zvládnout co nejvíce přeskoků. Všechny výkony
byly velmi vyrovnané a soutěžící si po skončení
soutěže odnášeli zaslouženou sladkou odměnu.
Na prvních místech se umístili M. Svoboda a J.
Kachlířová (2. tř.), S. Vinkler a K. Homová (3.
tř.), A. Janek a T. Zmrzlá (5. tř.).

V úterý 8. dubna se naši žáci zúčastnili
okresního kola biologické olympiády v kate-
gorii D (šesté a sedmé třídy). Téma letošního
ročníku bylo „Světlo a barvy v přírodě“. Sou-
těžilo se v tradičních „disciplínách“ - praktické
poznávání rostlin a živočichů, laboratorní
práce a test teoretických znalostí. Každý účast-
ník okresního kola navíc vypracoval vstupní
úkol zaměřený na vlastní pozorování. Naši
školu reprezentovaly žákyně 7. A třídy Vero-
nika Klinkovská a Kateřina Pflimplová a On-
dřej Mlčoch z 6. A třídy. Všichni nám udělali

Opětovný úspěch našich biologů
obrovskou radost, protože se díky svým příro-
dopisným znalostem umístili na nejvyšších
příčkách výsledkové listiny. Nejlepšího vý-
sledku dosáhla Veronika Klinkovská, která vy-
bojovala 1. místo, Ondřej Mlčoch obsadil 3.
místo a Kateřina Pflimplová skončila na pěk-
ném 6. místě. Upřímně jim gratulujeme a dě-
kujeme za vzornou reprezentaci školy. Verča
a Ondra budou naši školu i celý okres repre-
zentovat v krajském kole 22. 5. 2014, kam díky
svým výsledkům postoupili. Přejeme jim
hodně štěstí.

Naše škola spolupracuje již řadu let se Zám-
kem Slavkov – Austerlitz. Součástí této spolu-
práce je mj. program, který žáky seznamuje
s historií města, ve kterém žijí.

V rámci něj absolvovali žáci sedmého roč-
níku hodinu výuky dějepisu s pracovnicí his-
toricko-dokumentačního oddělení PhDr.
V. Zichovou přímo v prostorách zámku. Zde se
seznámili s nejstarší historií Slavkova, staveb-
ním vývojem zámku, historicky zajímavými
stavbami ve městě, městskými privilegii, právy
a správou panství i města. Součástí odborného

Výuka v muzeu
výkladu byly také informace o existenci cechů,
jejich funkcích a významu. Žáci viděli nestarší
mapy města, porovnávali vývoj názvů ulic,
zhlédli historické fotografie a pohlednice. Za-
jímavé byly také některé cechovní knihy, truh-
lice, cechovní postavník a kopie některých
privilegií.

Žáci se aktivně zapojovali do výkladu, vzná-
šeli dotazy, případně rozvíjeli úvahy na dané
téma. Výuka v muzeu navázala na učivo děje-
pisu sedmého ročníku a prohloubila znalosti
žáků z regionálních dějin.

Naše škola se letos opět zapojila do meziná-
rodní výtvarné soutěže Pod modrou oblohou
(propojení výtvarné výchovy a práce s počíta-
čem). Devátý ročník této soutěže byl vyhlášen
ve spolupráci s firmou Microsoft a s dalšími fir-
mami a pod záštitou náměstkyně hejtmana Par-
dubického kraje Ing. Jany Pernicové.

Téma letošního ročníku bylo „Cesta“ a vý-
tvarné práce musely být zpracované pouze

Pod modrou oblohou
v základním programu Malování. Ve velké kon-
kurenci zúčastněných 312 škol s více než 3 000
výtvarnými pracemi se zviditelnila i naše škola
díky Petru Otépkovi z devátého ročníku (šesté
místo). Jeho obrázek bude společně s dalšími
nejlepšími pracemi vystaven v květnu od 1. do
31. května 2014 ve výstavní síni muzea v Mo-
ravské Třebové. Všem zúčastněným žákům dě-
kujeme za zájem a krásné práce.

Přednáška o zubní hygieně
Žáci 1. a 2. ročníku se zúčastnili přednášky

o dentální hygieně, čištění zubů a prevenci zub-
ních kazů. Studentky zubního lékařství se s dětmi
podělily o spoustu rad a zkušeností v dané ob-
lasti, ukázaly, jak správně pečovat o chrup a při-
daly řadu názorných ukázek na modelech a na
interaktivní tabuli. Přednáška byla velice poučná
a v rámci prevence pro děti důležitá.

Vážení rodiče, zveme vás na návštěvu Zá-
kladní školy Tyršova ve čtvrtek 8. května. Za-
hájení programu proběhne v 9.30 hodin ve
vestibulu školy a konec akce je plánován na 11
hodin.

Veřejnost, rodiče, žáci současní i budoucí si
mohou prohlédnout prostory školy, její mo-
derní technické vybavení, opravenou tělo-
cvičnu, víceúčelové hřiště i školní pozemek.
V budově budou k dispozici práce žáků vytvo-
řené v rámci školních projektů. Navíc je možné
se podívat na ukázky cvičení v rámci Zdravotní
tělesné výchovy nebo nahlédnout do zákulisí
přípravy malých atletů.

Svátek s Tyršovkou

V prvním dubnovém týdnu na naší škole
proběhlo školní kolo pěvecké soutěže „Zazpí-
vej slavíčku“.

Žáci měli zazpívat jednu národní či zlidově-
lou píseň bez hudebního doprovodu. Soutěž
byla rozdělena do těchto kategorií: I. kategorie
1.–3. ročník, II. kategorie 4.–5. ročník. Nejlepší
zpěváci byli odměněni diplomem, malou slad-

Pěvecká soutěž Zazpívej, slavíčku
kostí a samozřejmě postupují do okrskového
kola, které se konalo 24. dubna v DDM ve
Slavkově u Brna. Všem výhercům blahopře-
jeme a držíme palce v dalších kolech.

Výherci: I. kategorie: Markéta Moudrá (2.
tř.), Eliška Juřinová (3. tř.)

II. kategorie: Adéla Žáková (4. tř.), Jakub
Šujan (5. tř.).

Budova ZŠ Tyršova Foto: archiv
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gsm: 725 688 312, tel.: 544 509 431,

e-mail: info@rezidenceausterlitz.cz 

SLAVKOV U BRNA

PRODEJ BYTŮ A RD

ZKOLAUDOVÁNO!

K nastěhování listopad 2013

www.RezidenceAusterlitz.cz.czccccccccz

• ocelové profily I, IPE, U, UPE,
HEA, HEB

• ocel plochá i čtvercová, úhelníky
• ocel kruhová (tažená, válcovaná)
• profily ocelové uzavřené,

 čtvercové, obdélníkové (Jäkl)
• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé, slza,

 pozinkované
• betonářská ocel – roxory,

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů pálením,

 řezáním pilou

Milan Májek a syn

HUTNÍ MATERIÁL
areál Agrozetu
Čs. armády 1081
Slavkov u Brna
tel./fax. 544 220 816
tel. 604 272 975

775 697 788
milanmajek@volny.cz

Prodejní doba:
po, st        7–17 h.
út, čt, pá   7–15 h.
so (od 1. 4. 2014) 8–11 h.           

www.slavkov-hutnimaterial.cz

JIŽ 10 LET S VÁMI

Tel. 604 994 476
Marie Zdražilová
Čelakovského 839, Slavkov u Brna

Poradenská kancelář
PRODEJ
• bylinné přípravky pro děti i dospělé

MUDr. Jonáše
• vitaminy, minerály, výrobky Aloe vera
• prodej rozšířen o zelené potraviny –

mladý (zelený) ječmen a řasa chlorela
• konzultace a poradenství

Kosmetika 

Možnost 
vyzkoušení

TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642
Slavkov u Brna

tel.: 544 220 661
e-mail: info@bmtypo.cz

www.bmtypo.cz

Nabízíme ve‰keré tiskafiské v˘robky
reklamní sluÏby, grafika, tisk

Reklamní
letáky

BroÏury,
katalogy

Roãenky,
v˘roãní
zprávy

Tiskopisy,
formuláfie

Kalendáfie
stolní 

i nástûnné

Knihy 
a ãasopisy

Obecní 
i firemní

zpravodaje

Reklamní
plachty
a cedule

Razítka,
pozvánky

Samolepky
plastové
i papírové

Dále nabízíme moÏnost inzerce ve Slavkovském
a Rousínovském zpravodaji a na informaãním
webu veslavkove.cz s denní unikátní náv‰tûvností
cca 1400 pfiístupÛ. Více na www.bmtypo.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
Březen: denně 10–17 h.
Duben–září: denně 10–18 hodin
Říjen: denně 10–17 h.
Listopad–únor: dle akcí

KONTAKT
Papouščí zoologická zahrada
Lipová 57–58, 683 55 Bošovice
Tel.: 777 169 005, 777 169 000
E-mail: info@papouscizoo.cz

Vás zve na výstavu

Veselé kamínky
malování na kameny
Výstava bude zahájena 1. května a potrvá do 30. června 2014

www.papouscizoo.cz



CHCETE…
…strávit půl dne čekáním, až na Vás přijde řada?
…být vyšetřen strojem?
…mít pocit, že v té rychlosti jste možná neodpovídal správně?
…mít brýle „zatím na zkoušku“?

CHCETE…
…přijít na Vámi vyhovující čas?
…být vyšetřen člověkem, který Vás vyslechne a navrhne

pro Vás vhodné možnosti?
…mít na vyšetření tolik času, kolik potřebujete?
…mít 100% záruku dobrého vidění?

Odpověděli jste aspoň 2x
Volejte: 777 55 64 88

?
✔
✔

✔
✔

✔

–
–
–
–

Přijďte ochutnat!
Brněnská 640, Slavkov u Brna
tel. 731 572 240
Po–Čt: 11–19 h., Pá 9–22 h.
So: 8–22 hod.

VINOTÉKA AUSTERLITZ
Nabízí:
Prodej kvalitního sudového vína
Prodej lahvových odrůdových jakostních vín
Prodej lahvových vín vytříbené kvality
Možnost posezení v příjemném prostředí

www.fer-uver.cz

800 303 330Volejte ZDARMA

PŘEVOD VHS na DVD

uzenac@slanecek.cz, 604 706 900
Brnûnská 642, Slavkov u Brna

1 hodina záznamu
300 Kã

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853
Uzávěrka pro inzerci

pátek 23. května do 16 hod.
Podmínky viz

www.bmtypo.cz

Ostravská travesti skupina
DIVOKÉ KOâKY
vystoupí se svým 2hodinovým NOVÝM programem
v pátek 6. června od 19 hodin v sále Bonaparte ve
Slavkově u Brna. Předprodej vstupenek v restauraci
Bonaparte na baru • Těšíme se na Vás a hlavně na
uchechtanou vynikající atmosféru,  kterou vždy publi-
kum ve Slavkově utváří.

TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642, Slavkov u Brna
Po–Pá 9–12   13–17 h.
tel.: 544 220 661
mobil: 605 742 853
e-mail: info@bmtypo.cz
www.bmtypo.cz
www.veslavkove.cz

Výroba razítek Colop
Samonamáčecí razítka dodáváme v těchto
barevných kombinacích s černým zákla-
dem: modrá, zelená, šedá, žlutá, červená.
Inkousty v různých barvách.
Razítka tradiční, kulatá, datumovky, razítka
velkých rozměrů atd. Dřevěná razítka.



Opravdový traktor

Renáta Rumpová
Slavkov u Brna

tel. 544 227 177

jen za

44.990Kč
vč. DPH

www.rumpova.cz
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Tradiční řemeslný jarmark 
uměleckých řemeslníků ze tří regionů místních
akčních skupin. Součástí jarmarku bude vystou-
pení dětského folklorního souboru „Křenová-
ček“. Vstup zdarma

Akce je realizována z projektu „Za tradicí
moravského venkova“ z Programu rozvoje ven-
kova.

MAS Za humnama, MAS Společná cesta
a MAS Strážnicko vás zvou v sobotu 31. května
od 9 do 17 hodin na Tradiční řemeslný jarmark
s ukázkou uměleckých řemesel v rámci oslav
Dnů Slavkova, který se bude konat na Palackého
náměstí ve Slavkově u Brna.

Představeny budou ukázky práce a výrobky

s paní Zdeňkou Adlerovou, členkou České
společnosti pro trénování paměti a mozkový
jogging, bylo opravdu přínosem pro všechny
zúčastněné. Teď už víme, jakou strategii
máme užívat při vítězném tažení „já
a paměť.“ 

Mgr. Hana Červinková

Občas můžeme zaslechnout povzdechnutí:
„Ach, ta moje paměť!“ Že ji máme, o tom
nikdo nepochybuje. Ale! Někdo si pamatuje
více věcí, údajů, informací různého druhu. Jiný
si nepamatuje ani své rodné číslo.

Proč? Protože svůj mozek netrénuje. Mozek
je v podstatě určitý druh svalu, tak jako třeba

biceps, triceps. A když ho netrénujeme, tak
málo ukládáme, málo si pamatujeme.

Ve čtvrtek 10. dubna proběhl v Městské
knihovně seminář na téma“ Hrátky s pamětí“.
Bylo to velmi zajímavé povídání o tom, jak
člověk může v každém věku zábavně trénovat
svůj mozek a paměť. Posezení v knihovně

V sobotu 15. března se konal již 18. ročník
gymnastických závodů v Drnholci. Soutěže se
zúčastnilo více než 100 závodníků ze 17 škol. Ne-
chyběla i děvčata ze ZŠ Komenského Slavkov.

V kategorii 1.–2. tříd  závodilo 27 dětí, dívky
a chlapci dohromady. Amálce Mannerové se
podařilo umístit na krásném pátém místě

Sportovní gymnastiky v Drnholci
a Kristýnka Slaninová obsadila místo desáté.
V kategorii 3.–5. tříd soutěžilo 29 děvčat. Di-
anka Divácká vybojovala nádherné druhé místo
a Barunka Hadincová se umístila na místě čtvr-
tém. 

Blahopřejeme děvčatům ke krásným výsled-
kům.  R. Martínková

Truhláři ISŠ opět vítězí
Dne 27. března pořádala ISŠ Slavkov u Brna

v dílnách odborného výcviku v Rousínově kraj-
skou soutěž TRUHLÁŘ JUNIOR 2014, ve které
obhajovala z loňského roku prvenství. Soutěže
se zúčastnilo celkem 7 středních škol z JMK,
SOŠ a gymnázium ze Staré Město a SŠNO Bys-
třice pod Hostýnem, přičemž každou školu
 reprezentovali dva žáci. Pro maximální regulér-
nost soutěže zadání soutěžního výrobku všichni
přihlášení účastníci obdrželi předem při přihlá-
šení a hodnocení potom prováděla nezávislá
tříčlenná komise z řad odborníků z praxe.

Soutěžící měli za úkol v daném časovém li-
mitu 240 minut zhotovit stoličku podle ob-
držené výkresové dokumentace. Na rozdíl od
minulého roku všech 17 soutěžících ji zvládlo
vyrobit v daném časovém limitu a porota měla
obtížný úkol vyhodnotit tři nejlepší žáky. Nako-
nec na prvních dvou místech se opět umístili
truhláři z ISŠ Slavkov u Brna a na 3. místě zá-
stupce z ISŠ Hodonín. ISŠ Slavkov u Brna byla
zároveň vyhlášena vítěznou školou pro rok
2014. Ing. V. Bábek, ISŠ

Kulatý stůl projektu EdTRANS
Středisko služeb školám Brno připravilo 9.

dubna v Brně Kulatý stůl projektu EdTRANS na
téma Požadavky z praxe na absolventy SŠ. Této
významné akce se zúčastnila Mgr.Vladislava Kul-
hánková, ředitelka slavkovské ISŠ spolu s peda-
gogickými pracovníky. Na téma zařazování
absolventů do praxe s cílem snižovat nezaměstna-
nost v obou regionech se rozhořela živá diskuse.

Mgr. D. Mihálová, ISŠ, Mgr. M. Kocmanová, ISŠ

Okresní kolo ve florbalu
V pátek 21. března se v hale „na Komeňáku“

ve Slavkově u Brna konalo okresní kolo střed-
ních škol ve florbale hochů a dívek. ISŠ Slavkov
u Brna se zúčastnilo v obou kategoriích a ne-
vedlo si vůbec špatně. Obě družstva se umístila
na pěkném druhém místě, za což všem sportov-
cům patří poděkování. Mgr. R. Vaňura, ISŠ

Ach, ta moje paměť!
Trénování paměti Foto: J. Blažek Trénování paměti Foto: J. Blažek

Gymnastky ZŠ Komenského Foto: archiv školy
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Integrovaná střední škola Slavkov u Brna www.iss-slavkov.eu
Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 581, kulhankova@iss-slavkov.eu

SOU obchodní Prostějov společně s generál-
ním sponzorem STOCK Plzeň-Božkov, s.r.o.,
Karlovarské minerální vody, a.s. a Českou bar-
manskou asociaciací pořádalo 27. března 2. roč-
ník koktejlové soutěže juniorů Amundsen Cup
2014. Tato soutěž úspěšně navázala na před-
chozí soutěž Hanácký pohár. Soutěž ve své po-
statě zůstává stejná, změnily se pouze základní
suroviny na míchání nápojů. 

V letošním ročníku měli mladí barmani za
úkol namíchat v časovém limitu 7 minut 4 porce
fancy drinku. 

Amundsen CUP Prostějov 2014
Barvy naší školy hájily žákyně M. Škaroub-

ková a K. Michalíková. Přestože byl Hanácký
pohár pro druhou z nich barmanským debutem,
dokázala vybojovat v nabité konkurenci 45 účast-
níků vynikající 9. místo. Statečně bojovala rov-
něž Monika, která stanula za open barem v roli
barmanky podruhé a obsadila krásné 11. místo.

Soutěž nám sice nepřinesla vytoužený pohár,
zato nám poskytla mnoho nových informací,
zkušeností a nápadů, jak barmankou práci dělat
kvalitněji a efektivněji, což určitě zúročíme na
dalších soutěžích.

Ve středu 9. dubna uspořádala ISŠ ve Slav-
kově u Brna pod záštitou Krajského úřadu Jiho-
moravského kraje soutěž žáků 3. ročníků
učebního oboru automechanik v ovládání řízení
automobilu – Automobileum 2014 – krajské se-
mifinále. Soutěže se zúčastnilo šest středních
škol Jihomoravského kraje vyučující tyto obory.

V devíti disciplínách žáci soutěžili v ovládání
osobního automobilu, vědomostních znalostech
a ve zručnosti. Naši žáci se v náročných disci-
plínách a ve velké konkurenci opět neztratili.
V celkovém hodnocení jsme obsadili první tři
místa, D. Valehrach se umístil na 3. místě, J.
Formánek na krásném 2. místě a nejlépe za
všech zúčastněných zvládl všechny úkoly L.
Hladík, který zvítězil. Je vidět, že po opravdu

Automobileum Slavkov u Brna 
kvalitní přípravě kluci zvládli vše na jedničku
a svým soupeřům z ostatních škol nedali sebe-
menší šanci. Tady se ukázalo i to, že malá škola
může mít i velké úspěchy. Chtěl bych našim
klukům moc poděkovat za vzorný přístup a pří-
pravu k soutěži. Také touto cestou děkuji učite-
lům, kteří se podíleli na soutěži a ochotně
pomáhali žákům v jejich přípravě. Chtěl bych
poděkovat i všem sponzorům. Všem blahopře-
jeme a děkujeme za předvedené výkony. Vždyť
této soutěže se zúčastnili nejlepší žáci ze svých
škol v Jihomoravském kraji. Pro každého
zúčastněného žáka je už úspěchem, že byl no-
minován jako nejlepší ze své školy, bez ohledu
na celkové umístění v soutěži.

L. Čajka, vedoucí učitel OV, ISŠ

Comenius camp
Ve dnech 31. 3. až 4. 4. proběhl další Come-

nius camp v rámci projektu Comenius, tento-
krát v polském městě Rybnik. Celkem se tu
sešly skupinky z pěti různých zemí – Francie,
Itálie, Německa, Švýcarska a Česka. Poté jsme
se seznámili se žáky, u kterých jsme byli uby-
tovaní. Měli jsme možnost lépe poznat neje-
nom je, ale i Rybnik a jeho okolí. Druhý den
ráno nás přivítali ve škole, zopakovali jsme si
hodinu angličtiny a zúčastnili jsme se výletu
do Osvětimi. Pro naše polské kamarády to ne-
bylo zrovna nejlepší odpoledne, jelikož většina
z nich velmi silně vnímá historii a to, co se zde
dřív odehrálo. Dále jsme společně podnikli
výlet do Krakowa, prohlédli jsme si solné doly
ve Wieliczce. Už v brzkých ranních hodinách
jsme odjížděli z Rybniku, zastavili jsme se na
Wavelském hradě. Čtvrtek byl asi ze všech dnů
nejnáročnější. Na programu byly workshopy
o třech daných tématech – lidská práva
(Human Rights), ideální škola a její pravidla
(Ideal school and rules) a výtvarné umění
(Art). Dostali jsme možnost se ve dvojici na
jedno téma zapsat a jeho zpracování jsme vě-
novali celé dopoledne. Odpoledne jsme témata
prezentovali před ostatními. Poslední den byl
čas loučení. Všichni se loučili se všemi, vymě-
ňovali si na sebe kontakty. Domů jsme odjíž-
děli spokojení, plní zážitků a s lítostí, že těch
pět nádherných dní uběhlo tak rychle a my
zase musíme domů.

M. Vilímová, obor hotelnictví, ISŠ

Vernisáž na zámku
Ve čtvrtek 27. března se žáci ubytovaní na

domově mládeže zúčastnili slavnostního zahá-
jení sezóny na slavkovském zámku. U této pří-
ležitosti byly otevřeny čtyři výstavy, které bylo
možno zhlédnout: výstava obrazů Ivy Hüttne-
rové, výstava rytířských řádů, skleněnky Jany
Filípkové a výstava fotografií Václava Trša
a výstava dotýkající se vojenské tradice Lich-
tenštejnů a knížecí gardy. Žáky nejvíce upou-
tala výstava půvabných a milých obrazů paní
Hüttnerové, na které měli možnost získat i její
autogram. Naši žáci tak prožili krásné odpo-
ledne na slavkovském zámku.

Mgr. H. Pavézková, ISŠ

V rámci projektu Comenius vycestovalo deset
žáků ISŠ Slavkov u Brna do německé Bochumi.
Ve dnech 17.–21. března se zapojili spolu s ně-
meckými kolegy do řešení aktuálních otázek na
téma lidská práva. Čtyři studenti byli ubytováni
v hostitelských rodinách, zbývajících šest na
mládežnické ubytovně. 

Žáci byli rozděleni do skupin, v nich byl vždy
jeden německý a dva čeští žáci. Program byl za-
hájen workshopem, v němž si představili zá-
kladní lidská práva a začali pracovat na
stanovených úkolech. Konverzace probíhala
v anglickém a německém jazyce. Součástí pro-
gramu bylo vaření, sportovní utkání, návštěva

Návštěva Bochumi
muzea DASA v Dortmundu, prohlídka města
Bochum, účast ve vyučovacích hodinách či náv-
štěva planetária s programem, který se vztahoval
k člověku, jeho životu a mezilidským vztahům.

Ukončení práce na projektu vyvrcholilo závě-
rečnou hrou, v níž všichni zapojení žáci před-
vedli svoje znalosti o České republice
a Německu. Program určitě naplnil svůj cíl. Při-
spěl k navázání nových přátelství, k odstranění
jazykové bariéry, k upevnění dovedností nezbyt-
ných pro osobní život i pro budoucí zaměstnání.
Všichni zapojení žáci vzorně reprezentovali
svoji školu i sami sebe. 

Mgr. Eva Zemánková

kdo vaření rozumí, bylo ale jasné, kdo měl
s Klárou bojovat o první místo. Posledním sou-
těžícím byl Lukáš, který soutěžil v kategorii do-
spělých a obsadil krásné 5. místo mezi
kuchařskými profesionály-seniory!

V kategorii junior soutěžilo 36 žáků a v kate-
gorii dospělých 33 kuchařů. Naše výprava ob-
sadila:

Klára Šebestová – 1. v kategorii kuchař-ju-
nior, George Zodi – 3. v kategorii kuchař-junior,
Michal Neděla – 4. v kategorii kuchař-junior,
Filip Hofírek – 5. v kategorii kuchař-junior,
Lukáš Dvořák – 5. v kategorii kuchař-senior.

Sponzorem soutěžících byla společnost Vi-
tana a hotel Slavia, kterým patří poděkování.

V měsíci červnu nás čeká další soutěž o zlato
na Špilberk food festival 2014 ve dnech 6.–8. 6. 

Erin Denis, šéfkuchař hotelu Slavia 

Ve dnech 19. a 20. března se v Kroměříži ko-
nala mezinárodní soutěž kuchařů, cukrářů, ba-
ristů a sommeliérů. Na soutěž jsem připravoval
pět žáků ISŠ Slavkov u Brna oboru kuchař - číš-
ník a hotelnictví. Téma bylo zadáno asi měsíc
a půl před soutěží. Celkem jsme na trénování
spotřebovali 34 kg králičích stehen, 4 kg rýže
Arborio,1 kg pohanky, 500 g Foie Grace,4 l oli-
vového oleje,1 kg hřibů.

První, kdo vařil, byla Klárka. Ta předvedla
perfektní práci, kde dodržovala čistotu na pra-
covišti a její jídlo bylo naprosto dokonalé. Talíř
vypadal moderně a čistě. Konkurenci měla vel-
kou, neboť vedle ní nastoupila i soutěžící, která
měla na svém kontě 10 zlatých prvních cen
v mezinárodních soutěžích. Klárka je žákyní
oboru hotelnictví a stala se jednou z nejoblíbe-
nějších žákyní našeho hotelu. Dalším soutěžícím

Tescoma Cup Kroměříž 2014
byl Filip, který pro svoji trému měl občas prob-
lém udržet pánev v ruce, ale i tak měl jedno
z nejlépe ochucených jídel a nakonec se umístil
ve finále. Dále nás zastupoval Michal, který měl
mezi diváky plno fanynek. Předvedl, že vařit
umí a že z něj bude i skvělý kuchař. Posledním
v této kategorii byl George. Zde bych se rád za-
stavil, protože si myslím, že tento mladý muž si
to zaslouží. Georg si vybral velice náročné jídlo,
a už když se postavil do kuchyňského studia,
bylo vidět, že přišel zkušený kuchař. George
jsem sledoval celou dobu a při jeho vaření jsem
měl husí kůži, dlouho jsem neviděl takový „ku-
chařský koncert“. Georg je naprosto dokonalý
kuchař, který se vaření věnuje už dva roky. Po-
rota ovšem měla jednu výtku, a to že jeho pokrm
má málo zeleninové přílohy. Myslím, že toto
tvrzení bylo hodně chabou výmluvou. Pro ty,
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Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz

R O D I N N Á  O Z N Á M E N Í

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADE¤NICTVÍ

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři
v Brněnské ulici 642 od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.
Přijímáme i oznámení o narození dětí. Tato služba je zdarma.

Vzpomínka

Vzpomínky na Tebe krásné máme, které si po celý život uchováme.

Dne 19. dubna 2014 uplynuly 2 roky, kdy nás opustil pan

MILAN BLISA
S láskou stále vzpomínají manželka Eva

a dcery Eva a Gabriela s rodinami.

Vzpomínka

Jen láska zůstává, ta nikdy neumírá.

Dne 12. dubna 2014 jsme vzpomněli čtvrté smutné výročí úmrtí pana

MIROSLAVA ŘEHOŘE
ze Slavkova u Brna

S láskou a úctou vzpomínají manželka Věra s rodinou.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Kdo Vás znal, nezapomene.

Dne 13. dubna 2014 by oslavila 92. narozeniny
naše milovaná maminka, babička a prababička, paní

MARIE ZVONKOVÁ

a 30. října 2014 by se dožil 99 let náš tatínek, dědeček
a pradědeček, pan

JAN ZVONEK
S láskou a vděčností vzpomínají

dcery Věra a Jana s rodinami.

Vzpomínka
Dne 17. dubna 2014 by se dožil 90 let náš drahý manžel, tatínek,

dědeček a pradědeček, pan

JAN KOVAŘÍK
z Němčan

Vzpomínají manželka Marie, děti s rodinami
a všichni, kteří ho měli rádi.

Vzpomínka

Dne 14. dubna 2014 by oslavil 100 let pan

JOSEF LAŠTŮVKA

a 13. srpna 2014 uplyne 17 let, co nás navždy opustil.

Stále vzpomíná vnuk Roman s rodinou.

Vzpomínka

V letošním roce by se dožil 85 let dlouholetý zaměstnanec bývalého
 cukrovaru, rybář a skaut pan 

EMIL POLA
Kdo jste ho znali, zavzpomínejte.
Za celou rodinu Jiří Karas Pola

Vzpomínka
Odešel od všech, jež miloval, pro které žil a pracoval. Prázdný je domov,

smutno je v něm. Chybíš nám, tatínku, chybíš nám všem. Osud nám nevrátí to,
co nám vzal, zanechal vzpomínky a v srdci žal.

Dne 22. dubna 2014 uplynulo 16 let, kdy nás navždy opustil manžel,
 tatínek, dědeček a pradědeček, pan

VÁCLAV ŠMÍD
Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Den dětí
Malujeme barvami na obličej – tým Domu

hobby – malířských potřeb ve Slavkově u Brna
na ulici Hradební 38 (areál vedle parkoviště
pod náměstím) zve všechny v sobotu 31. května
na 3. dětský den od 9. do 17. hodiny.

Sborování v Šaraticích 
V letošním roce pořádá Jednota na zvelebení

církevní hudby na Moravě Musica sacra již se-
dmnáctý ročník Sborování. Tato nesoutěžní
přehlídka chrámových sborů se uskuteční ve
čtyřech lokalitách: ve Znojmě (18. května),
v Šaraticích (24. května, v 10 hod.), v Jimra-
mově (25. května) a v Brně (7. června). 

Z regionu Slavkovsko, kde tato akce proběhne
letos poprvé, svoji účast prozatím přislíbilo
sedm sborů (v případě zájmu je možné přihlásit
sbor do konce dubna na adrese: www.musica-
sacra.cz). Na Sborování v Šaraticích zazní nejen
výkony jednotlivých sborů, ale též společná
skladba v interpretaci všech účinkujících za do-
provodu předního českého varhaníka a improvi-
zátora MgA. et MgA. Davida Postráneckého.
Přehlídku bude moderovat světově uznávaný hu-
dební historik, muzikolog a organolog prof.
PhDr. Jiří Sehnal, CSc. Celou akci zaštítil brněn-
ský biskup Mons. Vojtěch Cikrle. 

Karol Frydrych

Slet čarodějnic
Čarodějnice všeho věku,

jste srdečně očekávány radou
starších na sletu čarodějnic ve
středu dne 30. dubna L.P. 2014.

Setkání bude od 17 hodin na
hřišti naproti VAK, ulice ČSA. Zde budeme
křepčit a dovádět kolem ohně. Výběr oděvů
a dopravního prostředku je na vaší fantazii. Je
možné si donést špekáček a prut na opékání,
také drobné na čaj.

Srdečně zve Sdružení čarodějnic

KrouÏek 2 • Rousínov
NONSTOP 602 737 087 - p. Krejãí

STùHUJEME A VYKLÍZÍME
PO CELÉ âR VE·KERÉ
BYTOVÉ A NEBYTOVÉ
PROSTORY

www.akr-stehovani.cz
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R O D I N N Á  O Z N Á M E N Í Opustili nás
František Pokorný (1947) 17. 3.
Jiří Tesák (1943) 29. 3.
Zdeněk Sušil (1932) 31. 3.
Vlastimil Sedlák (1974) 9. 4.
Jaroslava Tonarová (1934) 14. 4.

Vzpomínka
Bez slova rozloučení odešel jsi tiše spát,

jen vzpomínka zůstává nám všem, kdo měl Tě rád.

Dne 6. května 2014 uplyne rok od úmrtí pana

MARCELA URBÁNKA
S láskou vzpomínají maminka, syn a sestry s rodinami.

Vzpomínka
Navečer, když slunce zemi opustilo, Tvé srdce se navždy zastavilo.

Odešel jsi nám noční tmou věčný spánek spát, aniž jsi nám stačil sbohem dát.
Prázdný je domov, když už nejsou dva. Je smutno v něm bez Tebe, můj drahý žít.

Nemá kdo potěšit a krutou ránu v srdci zahojit, která tolik, tolik bolí a zapomenout nikdy nedovolí.
Utichly kroky i Tvůj hlas, vzpomínky i v srdci žal zůstane navždy a nikdy nezanikne.

Dne 14. května 2014 vzpomeneme deváté smutné výročí,
kdy nás navždy opustil můj drahý manžel, pan

JAROSLAV HORÁČEK
S láskou, úctou a stálou vzpomínkou vzpomíná manželka Milada,

švagr s manželkou, bratr s rodinou a veškeré příbuzenstvo.
Všichni, kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu vzpomínku s námi.

Vzpomínka

Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli.

Dne 8. května 2014 uplyne páté smutné výročí, kdy nás opustil pan

JAN ROTREKL
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Za tichou vzpomínku děkuje manželka Zdeňka a celá rodina.

Vzpomínka
Už jen hezké kvítečko Ti můžeme dát a s láskou na Tebe tiše zavzpomínat.

Dne 7. května 2014 vzpomeneme 7. výročí úmrtí, kdy nás navždy  opustila
manželka, maminka, babička a prababička, paní

OLGA KUČEROVÁ
Stále ji máme v srdcích. S láskou a úctou na ni vzpomínají manžel,

synové Karel, Gustav a dcera Olga  s rodinami.
Kdo je ji znali a měli rádi, věnujte jí vzpomínku s námi.

Vzpomínka
Zavřel jsi oči, chtělo se Ti spát, aniž jsi tušil, co to má znamenat.

Nebylo Ti dopřáno stále s námi být, nebylo léku, aby mohl žít.

Dne 12. května 2014 uplynulo 12 let, co nás opustil pan

FRANTIŠEK KOUDELKA
a 16. května 2014 by se dožil 60 let.

Za tichou vzpomínku děkuje manželka Irena, syn Jakub,
dcera Kateřina a ostatní příbuzní.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 24. dubna 2014 uplynulo 11 let, co nás navždy opustil
náš drahý  manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF ZAVADIL
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Vzpomínka
Jak rádi bychom Tě drželi zase za ruku a mohli Ti blahopřát!

Tolik jsi chtěl žít, nechtěl jsi od nás odejít. Zlá nemoc nám Tě vzala,
jen vzpomínky na krásné a nezapomenutelné chvíle jsi nám tu zanechal.

Kytičku na hrob Ti dáme, svíci zapálíme a tiše zavzpomínáme.
Nám nezbývá, než utřít slzy a vzpomínat dále.

Dne 11. května 2014 vzpomeneme 1. výročí úmrtí
našeho milovaného syna a bratra, pana 

FRANTIŠKA SLANINY
dne 23. května by se dožil 63 let.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomíná maminka a sestra Eva s rodinou.

INZERCE
VYMĚNÍM byt 2+kk v osobním vlastnictví,
Slavkov u Brna, Nádražní za větší byt
v osobním vlastnictví nebo družstevní ve
Slavkově. Tel.: 721 910 302.

ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577.

PRODÁM krásný řadový dům v Brně-Řeč-
kovicích. Bez realitky! 5+1, podkroví, te-
rasa, dvorek, 2 sklepy. Vše o domě na
www.dumvbrne.cz.

KOUPÍM byt 2+1 ve Slavkově. Tel. 728
891 750.

KOUPÍM udržovaný RD ve Slavkově
a blízkém okolí. Tel. 721 387 897.

ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577.

PRONAJMU byt 2+1 ve Slavkově, Komen-
ského nám., parkovací místo před domem.
Tel. 776 750 929.

HLÍDÁNÍ dětí ve Slavkově u Brna a okolí.
Mám pedagogické vzdělání, 5letou praxi
s hlídáním dětí, absolvovaný kurz první po-
moci, praxi v MŠ i v dětském koutku. V pří-
padě zájmu mě prosím kontaktujte na email
hlidanidetiE@seznam.cz, tel. 777 603 233.

PRODÁM rodinný dům k trvalému bydlení
v obci Dambořice 2+1, vlastní studna, dvo-
rek, dílna, zahrada. Celková výměra 440 m2.
Cena 1 590 000 Kč.

KOUPÍM dům ve Slavkově nebo okolí
do 15 km, vhodný i k rekonstrukci. Tel.:
731 305 863.

PRONAJMU byt 3+1 na Zlaté Hoře, zvý-
šené přízemí. Tel. 737 110 667.

HLEDÁM dlouhodobou brigádu 2–3 dny
týdně. Auto mám. Tel. 774 779 950.

PRODÁM byt 2+1 s garáží na ZH v OS.
Tel. 602 730 913.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.

Archiv starších vydání Slavkovského
zpravodaje i aktuální číslo najdete na

www.veslavkove.cz
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Blahopřání

Dne 10. května 2014 oslaví své krásné 60. narozeniny
paní 

KARLA VYMYSLICKÁ

Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let přejí
manžel, rodiče, sourozenci a děti s rodinami.

Blahopřání

Dne 15. května 2014 oslaví své významné
životní jubileum paní 

MARIE BOUDNÁ

K jejím 90. narozeniným jí přejeme hodně zdraví
a životní optimismus, který si udržuje.

Synové Alois a Jiří s rodinami.

Blahopřání

Dne 14. dubna 2014 oslavila své 70. narozeniny paní 

JARMILA KUMROVÁ

Hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky do dalších let
přejí manžel Stanislav a děti s rodinami.

Blahopřání

EVĚ DRBALOVÉ
k 75. narozeninám

Dcery Marcela, Lenka a Yvona s rodinami.

Blahopřání

Dne 24. dubna 2014 oslavil své 65. narozeniny
pan 

EMIL KULHÁNEK

Do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
přejí děti Soňa a Zbyněk s rodinami.

Přejeme Ti, maminko, co se k narozeninám přává, ať můžeš
dělat věci, které máš ráda. Ať štěstí, zdraví jsou u Tebe stálí

hosti a spokojenost, úspěchy jsou samozřejmostí.
K tomu velkou lásku ještě přidáme, moc rádi Tě, naše Evičko,

všichni máme. K jubileu všechno nejlepší!

Blahopřání
Nemůžu najít správné věty a snad proto Ti dám květy. Jako by mohly za ně říct,

že vážím si Tě čím dál víc. Za to, co jsi pro mě udělala, za všechno,
co jsi dokázala. Maminko, mám Tě ráda! A chci Ti blahopřát, ať neustále

ve Tvé tváři štěstí, smích a radost září. Ať prožíváš jen krásné dny.

Dne 11. dubna 2014 oslavila krásné 85. narozeniny paní

JIŘINA SLANINOVÁ
ze Slavkova u Brna

Do dalších let stálé zdraví ze srdce přeje dcera Eva s rodinou.

R O D I N N Á  O Z N Á M E N Í

Bílá nebo černá?
Nejčastějším důvodem návštěvy zubního lékaře

je bezesporu zubní kaz. S tím souvisí i otázka,
jaký typ výplně zvolit po jeho odstranění.

Základní informace o zubním kazu získá-
váme při vstupních a preventivních prohlídkách
pomocí rentgenových snímků. Ty jsou však na
rozdíl od zubu pouze dvojrozměrné, skutečný
rozsah kazu zjistíme až při vlastním léčebném
výkonu. Pokud není destrukce zubu příliš roz-
sáhlá, můžeme jej opravit pomocí výplně-
plomby. Nyní nastává okamžik, kdy pacient
stojí před rozhodnutím, zda zvolit bílou - foto-
kompozitní nebo černou – amalgámovou
plombu.

Jaké jsou základní vlastnosti těchto materi-
álů? Amalgám je základní materiál používaný
v zubním lékařství již téměř 200 let. Má tmavou
barvu díky složkám, které obsahuje – především
stříbro, měď, cín a rtuť. Nevýhodou amalgámo-
vých výplní ze strany pacienta je na první po-
hled barva. Dále nutnost většího odstranění
tvrdých zubních tkání, tepelná vodivost, po čase
nepříjemné zabarvení zubu a koroze. Amalgám
drží v zubu pouze mechanicky a nikterak se ne-
váže na zub. Pokud se tedy okolo amalgámové
výplně objeví spára, vlivem proudění bakterií
podél ní  často vznikne zubní kaz, což si vyžádá
opětovnou opravu zubu.

Fotokompozitní výplň, známá jako „bílá
plomba“, je estetickým výplňovým materiálem.
Jedná se o umělou pryskyřici. Tento typ výplně
tuhne po osvícení speciální lampou. Fotokom-
pozita lze použít jak na přední zuby, tak na po-
stranní úsek chrupu. Při zhotovování výplně je
důležité, aby bylo prostředí zbaveno veškeré
vlhkosti. Proto používáme speciální blánu –
kofferdam, která toto prostředí zajistí. Výhodou
fotokompozitní výplně je její barva. Můžeme ji
dokonale přiblížit k barvě zubu. Při použití
správné techniky zhotovení navíc svou vazbou
celkovou pevnost zubu posiluje. Na zub se váže
oproti amalgámu pomocí různých vazebních
prostředků, nikterak mechanicky. Proto není po-
třeba odstranění zubních tkání v takovém roz-
sahu. Časové nároky na zhotovení kvalitní bílé
výplně však několikanásobně převýší čas nutný
na amalgám, s čímž souvisí i cena ošetření. 

Dalším materiálem je skloionomerní cement.
Jeho výhodou je chemická vazba k zubu i bez
předchozí přípravy, naopak nevýhodou je vý-
razně nižší pevnost a ne tak ideální estetický
efekt. Využití nachází hlavně při ošetřování ma-
lých dětí.  

Vůbec nejlepší, nejkvalitnější a zároveň nej-
dražší výplní jsou výplně zhotovené v labora-
toři, tzv. onlaye a inlaye, které zubař pacientovi
do úst vlepí. Vynikají vysokou estetikou a hou-
ževnatostí materiálu. 

Volba materiálu závisí na mnoha faktorech,
o kterých je vhodné se poradit se svým zubním
lékařem. Pro každou individuální situaci vám
nabídne varianty s vysvětlením všech předností
a záporů. 

MDDr. Kateřina Čechová, Dentistar Slavkov

Okénko zdraví

Archiv starších vydání
Slavkovského zpravodaje
i aktuální číslo najdete na

www.veslavkove.cz

PRODÁM JÍDELNÍ
STŮL. Skleněná
deska (mléčné sklo)
a kovové nohy
šedé. Rozměr
desky 120x86 cm.
Cena 800 Kč.

Tel.: 604 706 90. 

PRODÁM
VCHODOVÉ DVEŘE
inte rié rové, pravé,
dekor světlé dřevo, š.
80 cm, poškozený
povrch v místě jmen-
ovky. Nutno dát
novou vložku,
nemám již původní
klíče. Cena 500 Kč
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Chovatelské okénko
Měsíc duben se pomalu blíží do svého

konce. Chovatelský rok začíná výstavami a od-
chovanými zvířátky za účelem předvedení na
výstavách v celém okresu, republice i zahra-
ničí. Dne 6. dubna se konal aktiv chovatelů krá-
líků, zúčastnilo se asi 30 chovatelů, bohužel
z veřejnosti nikdo. Přijel pan posuzovatel
Šimek Vl., který po celou dobu zodpovídal do-
tazy, které se týkají posuzování, uchovnění zví-
řat, přípravy kondičky králíka a další… Tento
posuzovatel se pravidelně zúčastňuje i naší
slavkovské výstavy, a proto byla jeho předná-
ška velmi poučná a plná nových věcí, které se
v chovatelství hodí. Je škoda, že mezi veřej-
ností je stále menší a menší zájem o chovatel-
ství. Dříve byly dvorky plné zvířat, které
sloužily k radosti a užitku a nyní je zde zasetá
tráva a místo k rekreaci. V dnešní době se není
co divit, že to takto je. Doba je náročnější pro
pracující a starší už nemají síly na obhospoda-
ření. Zveme proto všechny na den 1. června,
kdy budeme pořádat již 3. dětský den, součástí
bude i ukázková výstava zvířat. Přejeme všem
chovatelské úspěchy! Vendula Andrlová

Včera po slavnostním zahájení  letošní se-
zóny na zámku, se většina jejích účastníků pře-
místila do Rubensova sálu, kde probíhala
autogamiáda paní Ivy Hüttnerové, která i po ná-
ročném dni, kdy od brzkých ranních hodin na-
táčela další díl seriálu Ordinace v Růžové
zahradě,  přijela mezi své obdivovatele. V po-
kladně zámku vykoupili všechny její repro-
dukce, knihy a grafiky a vystáli si dlouhou
frontu, aby jim paní Hüttnerová napsala věno-
vání. Paní Iva vždy usměvavá a velmi příjemná
i přes dvouhodinové podepisování prohodila
s každým pár slov, třeba I na téma osoby paní
Lepařové Věřím, že pro každého návštěvníka
bylo setkání s její osobou velkým zážitkem.   

Samotná výstava jejich krásných a milých
obrázků je doplněna dobovými věcmi z depo-
zitáře zámku – historické velké kolo, proutěný
kočárek a všechny figuríny, které mají dobové
oblečení. Na včerejší výstavě je vystřídali čle-
nové Občanského sdružení Per Vobis, kteří byli

Výstava paní Ivy Hüttnerové
v kostýmech doplňkem celého prostředí. Vý-
stava byla podbarvena vystoupením dvou žákyň
ZUŠ. J. Kvapila z Brna, které hrály na housle
a harmoniku známé lidové písničky. Zpestřením
výstavy je replika Koloniálu, kde si včera náv-
štěvníci mohli zakoupit různé upečené dobroty
a mohu říci, že asi všm chutnalo, protože zbyly
jen prázdné mísy. Bohužel mlsání bylo jen na
zahájení výstavy, ale budoucí návštěvníci se
mohou podívat, jak byl takový obchůdek vyba-
ven a co se v něm dalo kooupit.

Paní Hüttnerová byla sice po celodenním ma-
ratonu unavená, ale moc spokojená. Měla velkou
radost, že je o její výstavu ve Slavkově takový
zájem, Prohlásila, že se s tak velkou účastí ještě
nikde nesetkala. Slavkov má moc ráda a slíbila,
že opět přijede třeba na nějakou besedu.

Chtěla bych pozvat nejen velké i malé slav-
kováky, aby si našli chvilku na prohlídku této
moc hezké výstavy, kterou si mohou prohléd-
nout do konce měsíce května. Ilona Zyková

Hvězdárna v květnu
Květnové obloze vévodí jarní souhvězdí Panna

s jasnou hvězdou Spica, Pastýř s Arkturuem, Lev
s Regulem a souhvězdí Štír s Antarem. 

Měsíc je v první čtvrti 7., v úplňku 14., v po-
slední čtvrti 21. a v novu je 28. května. 10. až
14. května bude v blízkosti Měsíce Saturn, Mars
a Spika. Toto podivuhodné seskupení bude vi-
ditelné po celou noc. Venuše bude pozorova-
telná nad ránem, Mars a Saturn po celou noc
a Jupiter v první polovině noci.

Přijďte se podívat na hvězdárnu, čeká vás
program o našem vesmírném okolí se spoustou
úžasných snímků vesmírných těles, o kterých se
dozvíte nejnovější poznatky. Některé z objektů
pak můžete shlédnout pomocí našich daleko-
hledů, zvlášť působivý je v tomto období pohled
na Jupiter a Saturn.

V květnu můžete pozorovat o víkendech na
hvězdárně Slunce pomocí speciálních daleko-
hledů jako součást návštěvy DINOPARKU.

V úterý 13. května od 18 hodin se sejdeme
na Večeru pro rodiny s dětmi. Doporučujeme te-
lefonickou rezervaci. V úterý 20. května od 18
hodin v Zooparku Vyškov bude přednáška vy-
škovského astronoma Ing. Jana Mazance na
téma černé díry a stavba vesmíru.

Hvězdárna je otevřena každé úterý a pátek,
v květnu od 20 do 22 hodin. Máme také pro-
gramy pro mateřské, základní a střední školy.
Informace získáte na stránkách www.zoo.vy-
skov.cz, na facebooku Hvězdárna Vyškov a na
telefonu 602 59 62 09. D. Patáková

Technická spolupráce: Jan Matyáš
Scénář, režie: Ludmila Nosková

Hrajeme na známé adrese v sále Pastorač-
ního centra v budově římskokatolické fary

Premiéra: čtvrtek 8. května v 19.00
1. repríza: sobota 10. května v 19.00
2. repríza: sobota 17. května v 19.00
3. repríza: neděle 18. května v 16.00
4. repríza: sobota 24. května v 19.00
Předprodej vstupenek začne od 24.dubna ve

Fotoateliéru na Husově ulici. Vstupné 50 Kč.
Srdečně zvou divadelníci z FDSB

Farní divadlo Simsala Bim vás zve na před-
stavení Strašidlo z Canterville, které nastudo-
valo na motivy známé povídky Oskara Wilda.
Příběh hry nás zavede do starobylého zámku
rodu Cantervillů, kde již 400 let straší duch sira
Simona Cantervilla, který poté co ze vzteku
zabil svou ženu Eleonoru, byl zaživa zazděn
v podzemí zámku. 

Přijďte se podívat, co se stane, když potomek
sira Simona prodá rodové sídlo povedené ro-
dince amerického vyslance? 

FDSB: Strašidlo z Canterville
Osoby a obsazení:

sir Simon a jeho potomek Cecil Cantervill – Ště-
pán Melichar 

Hiram a Lukrecie Otisovi – Petr a Marta Šujanovi
Washington Otis – Milan Kohoutek
Bonie Otis – Martin Bár
Clyde Otis – Ondřej Mlčoch
Virginie Otisová – Dominika Blažková /Anežka

Šujanová
hospodyně Omneyová – Marta Tesáková /Jana

Šustková

Vernisáž výstavy I. Hüttnerové Foto: B. Maleček

Iva Hüttnerová Foto: 2x V. Tršo
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SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Můj milý synu

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele:

neděle v 8.30 a 18.00, úterý v 18.00 bohos-
lužba pro děti, čtvrtek v 7.00, pátek v 18.00,
sobota v 7.30 h.

Mše sv. v penzionu, čtvrtek 2. 5. v 8.00.
Návštěvy nemocných, pátek 3. 5. dopoledne.
2. 5. Návštěvy nemocných
4. 5. Koncert dětí „Na draka“ pro KMŠ, sál
DSR 15.00.

8. 5. Mše sv. v penzionu v 8.00.
8. 5. Pěší farní pouť do Žarošic v 10.00 od
kostela.

10. 5. Ministrantský den v semináři Olomouc.
18. 5. I. sv. přijímání ve Slavkově a Hoději-

cích.
24. 5. Generální úklid interiéru kostela.
25. 5. Pouť na Urbánku, 17.00 cesta světla,

18.00 mše sv.
29. 5. Jeden den na Petrově pro děti.
29. 5.–7. 6. Svatodušní novéna.
31. 5. Svatourbanské hody ve Slavkově.
1. 6. Hodová mše sv. ve Slavkově v 9.30,
slouží o. Oldřich Chocholáč z Mikulova,
slavkovský rodák.

Na faře jsme k dispozici:
středa 9.30–12 a 16.00–16.30 pátek 9.30–12 h.
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz
www.farnostslavkov.cz

Ženy přicházejí velikonoční ráno ke hrobu
a potkávají vzkříšeného Krista. Procitnou ve své
víře a poznávají, že je to on, kterého ve svém ži-
votě následovaly. Z vlastní zkušenosti víme, co
je to ranní procitnutí. Člověk se ze spánku nebo
snu probouzí do reality dne. Tento proces bych
přirovnal k životu víry. Jsou okamžiky, kdy nějak
„procitneme“ a objevíme realitu Božího světa
v nás. Dalo by se to nazvat slovy z Písma „uvi-
díme Boha takového, jaký je“. Před Velikono-
cemi bylo obvyklé velké zpovídání. Cítil jsem,
jak se Kristus dotýká srdcí všech, kteří přišli
a poznali, že je přece jen přítomen v našich ži-
votech a v nás působí. Tyto okamžiky procitnutí,
které se dějí při různých životních příležitostech,
jsou důležité pro náš růst ve vztahu ke Kristu. 

Nedávno jsem četl promluvu irského kněze
Patricka Collinse, který na toto téma uvedl:

Velikonoční procitnutí
„Bratři a sestry, toto je naprosto základní věc.
Pokud neznáme Ježíše Krista osobně, nebu-
deme schopni evangelizovat efektivně. A sku-
tečnost je taková, že dost málo katolíků zná
Ježíše Krista osobně. Oni o Jeho osobě hodně
vědí, ale neznají Ho osobně.“ A Jan Pavel II.
říkal, že mnozí katolíci se dívají na víru tak, že
ví, o čem to všechno je, aniž by se stali plně
součástí toho všeho. Papež říkal, že je potřeba,
aby překročili práh. A ten práh mohou překročit
tehdy, když budou mít opravdový, upřímný
a plný vztah s Ježíšem. A tak si každý můžeme
položit otázku. „Znám Ježíše Krista osobně,
anebo o něm pouze něco vím?“

To procitnutí, které přichází od Pána, je jistý
velikonoční dar, který se dostává těm, kteří
Krista upřímně hledají.

Mgr. Milan Vavro, římskokatolický děkan

(báseň z Domova pro seniory Máj, jižní Čechy)
Snad nepřečteš to po mně ani, a přece píši.

Jsem jako ptáče v lese, jež marně létá,
marně hlavu sklání, neb prosba jeho nikam ne-

doletí.
Ó děti! Děti, jsem tak opuštěná,

dnes ke mně mluví jenom bílá stěna.
Dvorek je tichý, hledím do zahrádky a čekám,
čekám, zdali vejdeš vrátky a v okno vzhlédneš,

jsem-li sama doma.
Hle, připravená je již ruka chromá,

jež tolikrát Ti hladívala vlásky,
když ptáčci pěli a chaloupka se smála.

A rety zvadlé také čekají Tě,
tak jen přijď, mé milované dítě,

by ještě jednou, snad již naposledy,
rozzpíval se ten můj koutek chudý,
by ještě jednou, než padnu k zemi,

chaloupka ta vzkvetla liliemi.
Tak jistě přijď, píši zkrátka:

„Líbá Tě, čeká Tě, Tvá milující matka.“

„K nim přicházíme vždycky z dálky, ať
z domu přes ulici nebo z města na rovníku,
vždycky nás budou vítat jako ztracené. Pamatují
se na tu dobu, kdy jsme žili tak blízko jejich
srdci, že nikdy nebudeme žít blíž. Proto milu-
jeme své matky.“ (E. Petiška)

„Nezavrhuj mě, když věkem sešlý jsem, když
síly pozbývám, neopouštěj mě!“

(Bible, překlad B21 – Žalm 71,9)
Milé maminky a babičky, přejeme vám, aby

vaše láska a péče byla opětována jako „ozvěna“
vašimi dětmi a vnoučaty nejen při příležitosti
vašeho svátku, Dne matek, který každoročně
připadá na druhou květnovou neděli…

CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. vás zve
v květnu na sobotní bohoslužby, které se konají
10. a 24. května na adrese: Lidická 307, Slav-
kov. Začínáme v 9.00 h. společným studiem
Božího slova a od 10.30 h. následuje úvaha nad
biblickým textem. Kontakt na tel.: 775 789 034
(kazatel Libor Škrla) www.casd.cz

Pozvánka na besedu
Přijměte pozvání na setkání „Kartouza“

aneb: Na osamělé cestě k Bohu – 19 let kartu-
ziánským mnichem.

O svých zkušenostech a životě v kartuzián-
ském klášteře se s vámi podělí P. Mgr. Roman
Frič a své průvodní slovo doprovodí hudbou
a obrázky (diashow".

Sejdeme se opět ve slavkovském Husově
sboru, ul. Jiráskova 959, v úterý 6. května 2014,
od 17 hodin. Vstupné dobrovolné.

Srdečně vás zve, k bližšímu poznání dnes
málo obvyklého způsobu života

Milan Vostřel, farář CČSH

Jan 1: 1-18.
Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha

a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha.
Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo
nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlem
lidí. A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila.

Od Boha byl poslán člověk jménem Jan. Při-
šel kvůli svědectví, svědčit o tom světle, aby
všichni uvěřili skrze něj. On nebyl to Světlo, ale
přišel, aby o Světle vydal svědectví. Tento byl
to pravé Světlo osvěcující každého člověka při-
cházejícího na svět.

Byl na světě a svět povstal skrze něj, ale svět
ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho
vlastní ho nepřijali. Ale těm, kteří ho přijali, dal

Jediný pravý Bůh
právo být Božími dětmi – všem těm, kdo věří
v jeho jméno. Takoví nejsou narození z krve,
ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha.

To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás.
Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od
Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

Jan o něm vydával svědectví a volal: ,,Toto
je ten, o němž jsem řekl: Ten, který přichází za
mnou, je přede mnou, neboť byl dříve než já.“
Z jeho plnosti jsme všichni přijali, a sice milost
za milost. Zákon byl vydán skrze Mojžíše, mi-
lost a pravda však přišla skrze Ježíše Krista.

Boha nikdy nikdo neviděl – jednorozený
Syn, který je v Otcově náručí, ten jej vylíčil.

Hynek Tecl

Velikonoční výstava
V neděli 13. dubna se konala po celý den v Zámecké vinárně U Edy Jarní výstava. Byla zde k vi-

dění ruční tvorba – korálky, keramika, aranžmá, borkovanské kraslice, vizovické pečivo a další.
Výstava byla pestrá i malováním na obličej pro děti. Nejmenší prodejkyně Lucinka prodávala Mar-
lenku, která byla opravdu vynikající. Chci poděkovat všem, kteří přišli a vystavovatelům – Lence
a Helence z Obchůdku na nádvoří, Janě za borkovanské kraslice, Zdeničce za vizovické pečivo,
Lidě a Haně za perníčky, Lucince za Marlenku, Jarce a Jirkovi za korálky a rodičům za pochopení
mé kreativnosti a lásky k tvoření. Již nyní chystáme další výstavu o které vás budeme informovat
ve zpravodaji. Vendula Andrlová

P. R. Frič Foto: archiv
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zapojili! A nelekejte se, když vás v sále přivítá…
že nevíte kdo? Přeci sám pan drak! 

Druhé pozvání vás může přivést do křeno-
vického kostela sv. Vavřince v neděli 18.
května v 17 hodin, kde máte možnost si pod
vedením Karola Frydrycha poslechnout smí-
šený komorní sbor Collegium musicale bonum.
Repertoár sboru je zastoupen skladbami autorů
od renesance po současnost. Sbor byl založen
při kostele sv. Mikuláše v Šaraticích v červenci
2013 s cílem pozvednout úroveň slavení litur-
gie a realizovat benefiční koncerty. Podílel na
premiéře opusu Do domu Hospodinova brněn-
ského skladatele Vojtěcha Javory, který byl
zkomponován k výročí 110 let kostela v Šara-
ticích, premiéroval Regina coeli téhož autora
na konferenci Muzejní a vlastivědné společ-
nosti Brno v Muzeu obce Žarošice, v průběhu
svátků vánočních realizoval tři koncerty: v Ža-
rošicích, v Kobeřicích a v Šaraticích. 

Za všechny, kteří se podílí na přípravách, zve
s. Josefa

Letošní duben, už opravdu jarní měsíc, jsme
přivítali aprílovým sběrem papíru. Všem, kteří
jste přispěli, děkujeme! Společnými silami
jsme shromáždili přes čtyři tuny. Výtěžek bude
použit ke zvelebení naší školkové zahrady – na
splátku draka, který už se u nás na zahradě de-
finitivně usadil. Následující neděli, 6. dubna,
měly děti z naší školky na starost vedení kří-
žové cesty v chrámu Vzkříšení Páně. Celou po-
božnost jsme doprovázeli zpěvem písně „Byl
jsi tam“ a jednotlivá zastavení děti znázorňo-
valy vlastnoručně vymalovanými obrázky.
Bylo hezké se společně zastavit na této cestě
a vidět, jak moc jsme Bohem milovaní. Ve
středu 9. dubna jsme navštívili slavkovské kino,
kde bylo na programu pásmo pohádek. Promí-
tání bylo pro děti vítaným zpestřením a všem,
dětem i doprovázejícím, se líbilo. S kulturními
akcemi se v dubnu roztrhl pytel. Po návštěvě
kina přišlo na řadu divadelní představení, ten-
tokrát v KMŠ. Herci, kteří nám zahráli předsta-
vení Kouzelný les, dětem ukázali, jak je

Duben, ještě tam budem…
důležité se v lese nebát a umět se tam vhodně
chovat. Hned po Velikonočních svátcích,
v pátek 25. dubna bylo zahájeno plavání pro
předškoláky, které bude pokračovat
každý pátek téměř až do konce školního roku.
Všem čtenářům přejeme požehnanou několika-
týdenní Velikonoční dobu, prožitou v radosti ze
Zmrtvýchvstání. P. uč. Lenka Chmelíčková 

Pozvání na koncerty „na draka“
V neděli 4. května v 15 hodin se v sále Domu

sv. Rodiny uskuteční v pořadí již druhý koncert
„na draka“, na kterém vystoupí děti z Karolínky,
děti z farnosti se svými hudebními nástroji a další
hosté v pohádkovém hudebním pásmu. Srdečně
zveme všechny zájemce na tento nevšední kon-
cert, jehož výtěžek bude věnován na splacení
draka… již spícího v zahradě. Připravena je také
fotogalerie obnovy zahrady a vystaveny budou
výtvarné a literární práce s tematikou Honza
a drak. Sešlo se jich opravdu hodně a za pří-
spěvky děkujeme všem malým i velkým, kteří se

Přejeme si, aby každý člověk mohl prožívat
svoje dny s pocitem naplnění a aby se i přes
těžkosti, které mu způsobuje jeho věk či zdra-
votní stav, mohl na něco těšit.

Mgr. Kateřina Rožnovská, DiS.,
vedoucí sociální pracovnice

Oblastní charita Hodonín provozuje ve Slav-
kově u Brna Centrum denních služeb pro se-
niory a osoby se zdravotním postižením (od
27 let věku), kteří vzhledem ke svému věku
nebo zdravotnímu stavu ztrácí svoji soběstač-
nost. Takové osoby nemohou být samy doma
a jsou odkázány na pomoc někoho druhého.
Centrum denních služeb se snaží takovým ro-
dinám pomoci v tom, aby jejich blízký mohl co
nejdéle zůstat doma ve svém přirozeném pro-
středí a nemusel se stěhovat do domova, ústavu,
LDN či podobného zařízení. A zároveň, aby
osoba pečující měla dostatek času sama na
sebe, na svoje zaměstnání, povinnosti, domác-
nost, koníčky, rodinu. 

Ke každému uživateli je přistupováno indi-
viduálně, což umožňuje prožít jejich čas s po-
citem potřebnosti, podporuje to setkávání
s dalšími lidmi, kteří jsou v obdobné situaci.
Centrum nabízí pomoc při osobní hygieně, po-
skytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivi-
zační činnosti (canisterapie, muzikoterapie,
výroba drobných předmětů, cvičení těla, jemné
motoriky, paměti apod.). Výrobky pracovnic
a uživatelů této služby je možné zakoupit si
každý všední den v prostorách Centra denních

Centrum denních služeb
služeb nebo několikrát do roka na nejrůznějších
akcích. Zakoupením těchto výrobků můžete
udělat radost sobě či svým blízkým a zároveň
podpoříte činnost této potřebné sociální služby.

Každý uživatel si může vybrat, zda bude do-
cházet pětkrát týdně na osm hodin denně, jed-
nou týdně na pár hodin nebo úplně jinak.
Centrum svým uživatelům také nabízí svozové
auto – pokud je potřeba, je možné uživatele vy-
zvednout u něj doma, pomoci připravit jej na
cestu a později ho zase domů vrátit, doprovodit
ho na nákup, k lékaři a podobně. 

Centrum denních služeb sídlí v přízemí bu-
dovy Domu s pečovatelskou službou, Polní
1444 a přístup do něj je zcela bezbariérový.

V případě zájmu o tuto službu je možné do-
mluvit se na individuální prohlídce prostor
Centra a před uzavřením smlouvy o poskyto-
vání služeb nabízíme jednu až tři návštěvy
zdarma, aby si zájemci mohli nezávazně vy-
zkoušet, zda by jim tato služba vyhovovala.

Vedoucí Centra denních služeb Slavkov
u Brna je možné kontaktovat na tel.
734 435 125 nebo emailem na
cds.slavkov@charita.cz. Více informací na
www.hodonin.charita.cz.

Centrum denních služeb Slavkov u Brna
Polní 1444, Slavkov u Brna (přízemí DPS)
Tel.  734 435 125 (sociální pracovnice)
e-mail: cds.slavkov@charita.cz
Více informací na www.hodonin.charita.cz

V kostele Vzkříšení Páně Foto: archiv MŠ Školní zahrada Foto: archiv MŠ
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Cyklistům
Letošní průběh jara umožnil cyklistům vyjet

na silnice mnohem dříve, než v jiné roky,
a mnozí se vydali i po trasách cyklostezek Ždá-
nického lesa a Politaví. Průkazky na tuto akci
je možné vyzvednout v Informačním centru
Zámku Slavkov – Austerlitz. V platnosti zůsta-
vají starší průkazky, které můžete letos doplňo-
vat razítky. Pokud se vám letos podaří navštívit
na kole všech 27 obcí svazku Ždánický les a Po-
litaví, odevzdejte vyplněnou průkazku s razítky
do konce srpna na podatelně MÚ (nebo v ob-
cích na obecní úřad). Poté budete pozváni na
společenskou akci, která se letos bude konat 28.
září (státní svátek) v Bučovicích. Zde také do-
stanete dárek od DSO a diplom, budete zařazeni
do slosování o zajímavé ceny. red.

mlouval už loni na tři termíny, tehdy jako ná-
hradu za nepoužitenost dráhy fi Liko-s pro
stavbu nových hal, ale náhrada se neuskuteč-
nila.

Další dobrá zpráva a pozvánka je na volné
ježdění ve dnech 19. a 20. dubna na Masary-
kově okruhu. V neděli následuje kontrolní
závod, kterého se zúčastní i náš člen MK –
Olda Hanák. Jedná se o kontrolní závod na do-
ladění strojů a natrénování po zimní přestávce.
Snad vyjde počasí a všem účastníkům se bude
dařit. Oldovi držíme palce, ať je jeho druhá
„novější“ Honda rychlejší s dobře nastaveným
podvozkem, tlumiči, brzdami a vhodnými
pneumatikami.

Všem ostatním motorkářům přeji hezký vý-
jezd do letošní sezony. J.M.

Měsíc duben znamená příchod jara – teplé
počasí, suché silnice, které se nabízí k vyjížď-
kám na silniční i motokrosové tratě po dlouhé
zimě hlavně pro motorkáře. Měsíc duben je zá-
roveň měsícem bezpečnosti v silničním pro-
vozu. Také letos byla uspořádána beseda
5. dubna v malém sále restaurace Bonaparte
o změnách a úpravách předpisů silničního pro-
vozu. Musím konstatovat dobrou úroveň před-
nášek, ale na druhé straně velmi malá účast -
jen 26 posluchačů. Více k tomu nemám co psát,
byl jsem v nemocnici. Je to divné, v dopole-
dních hodinách není ve městě kde zaparkovat,
co je aut, tím i řidičů a o školení je tak malý
zájem.

Ve Slavkově poslední dobou je to nedobrá
tradice ze strany občanů kromě únorových ve-

přových hodů, tam je každoročně zájemců dost.
Pořádání takových akcí je záležitost několika
obětavých jedinců, kteří veškerou přípravu dě-
lají ve svém volném čase. Nejedná se jen o akce
motorkářské, ale i sportovní, zahrádkářské,
chovatele apod. Výsledkem je malá účast.

Náš Motoklub se na přednášce podílí spolu
s městským úřadem a policií. Závěrem lze jen
konstatovat škodu času a námahy přednášejí-
cích.

Nyní se vrátím k letošní motosezoně: Jako
první závod se jede v sobotu 26. dubna silniční
závod „Fechtlů“ všech tříd na brněnském Ma-
sarykově okruhu na minibikové dráze. Považuji
tento závod za nejatraktivnější, jedou se zde
i historické vozy Rakouska.

Závod fechtlů na tomto okruhu jsem do-

Sebeobrana pro ženy a dívky
čení a dobrou náladu (cvičí se naboso). Během
tréninku bude 15minutová přestávka. Na závěr
semináře si každá z účastnic vyzkouší sebe-
obranu na reálném napadení proti útočníkům. 

Buďte připravení, pokud vás někdy – někdo
– někde napadne. Velice jednoduché obranné
techniky pro každého. Více informací naleznete
na www.akademie.asia

Hlaváč Petr 6DAN, instruktor

Suicidal Night Trophy 
Letošní Noční přejezd se blíží! Proto všichni,

ať už zkušení bajkeři nebo nadšení začátečníci,
vylaďte svá kola i formu a pojeďte ho s námi.
Startujeme v pátek 23. května ve 20 hodin
v místě zatím nezveřejněném. Dvojce závod-
níků na horských kolech zdolají během páteční
noci asi 60 km dlouhou trasu, minou dvě ob-
čerstvovací stanice a několik kontrolních bodů
během cesty. V sobotu odpoledne proběhne vy-
hlášení a večer bude následovat pořádná after-
party s grilováním. Nezapomeňte, že kromě
samotného závodu jde také o další přátelské se-
tkání, o změření vlastních sil a posunutí svých
hranic. Veškeré informace najdete na webu
www.austerlitz-adventure.cz a také na facebo-
okovém Austerlitz Adventure.

Těšíme se na známé i nové tváře z řad slav-
kovských bajkerů. Austerlitz Adventure

Turnaj v nohejbale
Jménem Slavkovského nohejbalového klubu,

bych vás chtěl pozvat na již každoročně tra-
diční Prvomájový turnaj dvojic, který se bude
konat v sobotu 3. května na nohejbalovém hřišti
hned vedle koupaliště. Startovné je 300 Kč
a zahrnuje v sobě 2 piva zdarma. Zápis je od 8
do 8.30 h. a začátek je plánován na 9 hodin. Na
místě bude udírna a výčep, tedy jídlo i pití je
zajištěno. Těšíme se na vaši návštěvu, ať už se
budete účastnit nebo jako divák. S pozdravem
za tým NK Pivovar Slavkov Jiří Benda

Pozvánka na tříhodinový trénink sebeobrany
pro ženy a dívky. Sebeobrana proběhne dne
18. května od 14 do 17 hodin v Akademií Bo-
jových Umění ve Slavkově u Brna. 

Výuka bude zaměřena na vyprošťovací tech-
niky, údery, kopy a bloky. Sebeobrana proti na-
padení beze zbraně, ale i se zbraní (nožem).
Naučíte se používat běžné pomůcky, jako pro-
středek k ubránění. Co s sebou? Oblečení na cvi-

Beseda Změny na silnici Foto: R. Lánský
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okénko
Rady do zahrady – květen

Pranostika: Když máj vláhy nedá, červen se
předá.

Po letošní mírné zimě si jaro přispíšilo a tak
v květnu bude většina ovocných stromů a keřů
již odkvetlá. Proto se zaměříme na jiné práce,
kterých bude dostatek.

Dle intenzity opýlení a nasazení plůdků se
zaměříme na probírku, hlavně u meruněk a bro-
skvoní. U meruněk s probírkou rozhodně ne-
otálíme. Vhodná doba nastává, pokud jsou
plody ve velikosti větší višně – zpravidla tři
týdny po odkvětu. Pokud chceme dosáhnout
výběrové velikosti a jakosti plodů, počítáme
jeden plod na 5-7 cm délky výhonu. Postupu-
jeme tak, aby každý plod byl samostatně, niko-
liv ve shlucích. Přednostně odstraňujeme plody
poškozené, deformované, opožděné ve vývoji,
případně jinak nežádoucí. U broskvoní nemu-
síme příliš spěchat – plody jsou schopny stále
narůst i těsně před zráním. Neotálíme však zby-
tečně, abychom strom nadměrnou úrodou ne-
úměrně nezatěžovali. Postupujeme stejně jako
u meruněk s tím rozdílem, že ponecháme jeden
plod na 7–10 cm délky výhonu.

Zpravidla ve druhé polovině měsíce začíná
zvýšený výskyt nejrůznějších druhů mšic a to
nejen na ovocných plodinách. Zejména na bro-
skvoních, slivoních, třešních, višních a drob-
ném ovoci je nutno situaci pečlivě sledovat a při
větším výskytu provést postřik. Možno použít
Agrion Delta, Calypso 480 SC, Mido Mospilan
20 SP, Pirimor 20 WG, Reldan 22 (jen u ja-
bloní) nebo Zdravá zahrada postřik proti škůd-
cům.

Stálé a teplé počasí nám umožňuje výsev

a vysazování teplomilné zeleniny na venkovní
záhony. Bez obav, kdy již nehrozí poškození
přízemní mrazíky začneme s výsevem fazolí,
okurek nakladaček, tykví, melounů, čekanky
salátové, červené řepy, kukuřice cukrové a pu-
kancové. Špenát zelný v letním období může
nahradit špenát novozélandský také zvaný čtyř-
boč. V druhé polovině měsíce vysazujeme
mělce předpěstované sazenice celeru bulvo-
vého do sponu 40x40 cm. Můžeme též vysazo-
vat rajčata, papriky, lilky a okurky. Rajčata
vysazujeme k předem připravené opoře do
sponu 80x80 cm do dobře vyhnojené půdy. Sá-
zíme je hluboko, až po první pravé lístky. Tím
podporujeme vytvoření mohutnějšího kořeno-
vého systému. Pokud je sadba tzv. vytáhlá, sá-
zíme šikmo a hluboko.

Podruhé přihrnujeme brambory, abychom
podpořili tvorbu hlíz pod povrchem hrůbku. Na
konci měsíce můžeme provést kontrolou, kolik
hlíz má jedna rostlina a tak si naplánovat termín
první sklizně. Kontrolujeme výskyt mande-
linky bramborové a plísně bramborové.
U mandelinky bramborové upřednostníme
ruční sběr. Při větším výskytu použijeme Ca-
lypso 480 SC, Agrion Delta, Decis Mega, Ka-
rate Zeon 5 CS, Mospilan 20 SP, Nurelle D,
Samuraj. Při výskytu plísně bramborové je
možno použít některý z přípravků: Kuprikol
50, Kuprikol 250 SC, Dithane DG Neotec,
Champion 50 WP, Ridomil Gold MZ Pepite –
první ošetření dle signalizace a opakovat podle
průběhu počasí.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Květen je nejkrásnější měsíc v roce, proto se
už tradičně vydáváme na týdenní rekondiční
pobyt do Luhačovic. Ve dnech 6.–13. května se
37 účastníků bude zotavovat, naučíme se správ-
nému stravování, dozvíme se něco nového
o léčbě diabetu, těšíme se na procházky v re-
konstruovaném lázeňském parku. V této době
se zde konají tradiční slavnosti otevírání pra-
menů, které provází řada kulturních programů.
27. května pojedeme s CA Dalmácia Michaely
Růžičkové ze Sivic na zájezd do Termalparku
v Dunajské Strede. Doufáme, že si v termálních
pramenech uvolníme po zimě ztuhlé klouby.
Tato agentura nabízí výhodnou dovolenou
v Chorvatsku na ostrově Čiovo pro toho, kdo si
chce užít moře, sluníčka a ticha bez houfu tu-
ristů. Připomínám pro ty, kteří se přihlásili na
ozdravný pobyt do Bibione, že do konce června
musíte uhradit celou cenu zájezdu. 

Doufám, že jste si na zahradnické výstavě kou-
pili dvě léčivé rostliny, které jsou vhodné zejména
pro diabetiky. Je to stévie sladká a lippia dulcis.
Už z názvu je patrné, že šťáva, obsažená v listech
obou rostlin obsahuje nekalorické sladidlo, které
můžeme používat do salátů, nápojů a pokrmů po
celý rok a to jak čerstvé tak i sušené. Obě byliny
pochází ze střední Ameriky, ale dobře se jim daří
i u nás, můžete je pěstovat v květináči i venku na
zahrádce stejně jako letničky. 

Redakce časopisu DIA styl vydala průvodce
životem s cukrovkou, ze kterého bych uvedla
několik užitečných rad: Jezte pravidelně, do-
držujte tři hlavní jídla a dvě svačiny. Upravte si
energetický příjem potravin podle své hmot-
nosti a jezte jen takové množství, které vaše tělo
dokáže za den spálit. Zařaďte denně tři porce ze-
leniny a svě porce ovoce. Dodržujte pitný režim
aspoň 25 ml vody na kg tělesné hmotnosti a 1
litr v polévce, ovoci, zeleninových salátech.
Solte minimálně, vynechejte slané oříšky, bram-
bůrky. Dávejte si pozor na tuky i skryté v sý-
rech, párcích, salámu. Čím tučnější jídlo, tím
menší porce a vždy s přídavkem zeleniny. Ales-
poň jednou týdně bychom měli jíst ryby, naku-
povat sardinky ve vlastní šťávě. V hlavním jídle
dodržovat kombinaci bílkoviny (maso, sýr,
vejce), pečivo nebo přílohy (brambory, rýže,
těstoviny, luštěniny) a zelenina. Cukry konzu-
movat jenom tehdy, když je dokážeme spálit,
především intenzivním pohybem (sport, jízda
na kole, procházka, práce na zahradě, úklid do-
mácnosti), nebo v případě hypoglykémie.
Zvažte příjem uzenin a ochucených nápojů.
Letos budou brzy dozrávat jahody a třešně,
které může jíst i diabetik, ale denně pouze 250 g
pohárek od jogurtu, protože mimo vitamínů ob-
sahují také fruktózu, kterou musíme počítat do
denní dávky sacharidů.    

Připravte si teplou sýrovou pochoutku, která
je rychlá a jednoduchá: sýr Gouda nastrouhat
na hrubo, nesolit. Na jednu porci potřebujete
70 g sýra, přidáte 1 vejce, smícháte a opečete
z obou stran, nejlépe v lívanečníkové pánvi, po-
třené olejem. Při pečení můžete posypat pokrá-
jenou pažitkou. Jako příloha brambory
a hlávkový salát, ředkvičky, cibulka.

Pohodový měsíc máj přeje
Marie Miškolczyová  

FbC Slavkov hlásí: „Cíl splněn!“
Znojmě. Kluci se drží na krásném 5. místě
s minimálním odstupem od třetí příčky! O vý-
sledku vás budeme informovat.

Podrobné výsledky, jakož i další informace
naleznete na www.fbcslavkov.cz

hráči FbC Slavkov

Cíl, který jsme si dali před začátkem letošní
sezony, a to postup do vyšší soutěže, je splněn.
V konkurenci sedmi týmů jsme obsadili první
místo, které zajišťuje postup do Jihomoravské
ligy mužů. Poslední turnaj, který již nemohl
náš postup ohrozit, jsme nepodcenili, oba zá-
pasy si užili, a to za výrazné podpory fanoušků.
FbC Ezamont Slavkov–Brankovice Black Arrows 12:1
FBC Sokol Ivanovice na Hané B–FbC Ezamont Slavkov 7:12

Poděkování patří všem sponzorům, kteří při-
spívají na chod klubu, zejména firmě Ezamont
Group, a.s., jejíž pomoci využíváme od založení
oddílu. A také děkujeme všem fanouškům a ro-
dinným příslušníkům, je to i vaše zásluha!

Florbalová sezona však ještě nekončí, dorost
má na programu posledním turnaj 26. dubna ve

Chtěli bychom pozvat mládež na kurty
v prostoru městského koupaliště, kde budou ve
třech termínech pořádány dětské příměstské
kempy (30. června–4. července, 28. července
– 1. srpna, 25.–29. srpna). Kemp je určen pro
děti od 9 do 15 let.

Cena 1800 Kč/osobu/kemp (bez pojištění)
zahrnuje tréninky s trenérem, beachtričko , pro-
nájem kurtu včetně míčů, pitný režim (voda),
oběd, vstup na koupaliště a bazén, sprcha, or-

Příměstské prázdninové
beachvolejbalové kempy pro děti

ganizace turnaje a ceny do turnaje. Na závěr
kempu si děti zahrají turnaj v minibeachvolej-
balu. V případě nepříznivého počasí je zajištěn
náhradní program.

Kontakt: David Zehnálek – 774 822 866,
david.zehnalek@seznam.cz, Lubomír Kuchta
– 602 518 192, beachvolleyball@volny.cz

Více info na: www.beachvolleyballcz.cz
Na setkání se těší 

SK Beachvolleyball Slavkov o.s.

Denně aktuality ze Slavkova
www.veslavkove.cz

FbC Slavkov u Brna Foto: archiv
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paktní celek schopný nejen zdolávat fyzické, lo-
gické, či jiné úkoly, ale také spolupracovat po
celou dobu závodu. 

Nabití pozitivní energií, plni odhodlání
a s podporou vítězství kategorie světlušky na
Junáckém slunovratu, jedeme dobýt město u sa-
motných hranic České republiky. V posledních
týdnech jsme ještě doplnili chybějící znalosti
v oblastech jako je zdravověda, rostliny, nebo
zvířata a procvičili celá těla kvůli zvládnutí ve-
škerých lanových aktivit a medvědích visů .

Hrdě se tedy vrháme mezi konkurenci 16 dal-
ších hlídek (skupiny o počtu 6–8 dětí) a do-
ufáme v pěkný výsledek – nejlépe zopakování
našeho úspěchu na „přípravném závodě“. Držte
palce nejen nám, ale i hlídce Veverek (děvčata)
a hlídce 1. oddílu (chlapci). Ondra Horák

Ptačí budky na klubovně 
Na přelomu zimy a letošního brzkého jara

slavkovští skauti vyráběli ptačí budky. Podle
odborných pokynů Petra Navrátila ze SLAV-
KOVSKÉHO OCHRANÁŘSKÉHO SPOLKU
(S.O.S.)  se podařilo vyrobit více jak 50 budek
pro drobné ptáky, nejvíce pro modřinky. Budky
jsme vyráběli ze zdánlivě odpadového materi-
álu, který tak znovu posloužil dobré věci. 

Součástí akce“budky“ byla i odborná před-
náška o drobném ptactvu a ukázka, jak správně
budky zavěsit. Olda Bayer

Sázení stromků 2014
Každým rokem pomáhájí slavkovští skauti

místním myslivcům s vysazováním nových
stromků. Letos to bylo poslední březnovou so-
botu a jinak než v minulých letech.

Místo vysazování nových stromků jsme roz-
nášeli piliny a štěpku ke každému stromku
a keři, které jsme loni vysázeli. Samotné sázení
stromků provedli myslivci.

Odměna za odvedenou práci na každého če-
kala v podobě tatranky a špekáčku opečeného
u ohně. Martin Bár

Příměstský tábor Junáka 2014 
Vážení rodiče, vedoucí slavkovského skaut-

ského střediska si pro Vaše děti ve věku od 6
do 12 let opět připravili prázdninový program
v podobě příměstského tábora, který se bude
konat v termínu 25.–29. srpna. Táborem bude
děti provázet celotáborová hra se zajímavou -
prozatím tajnou - tématikou. Děti si na táboře
zahrají nové hry, vyzkouší si skautské doved-
nosti, zaženou nudu, najdou si nové kamarády
a získají nezapomenutelné zážitky. 

V případě zájmu neváhejte kontaktovat Mi-
lana Šemoru (608 830 837), informace najdete
také na webu naší organizace www.junakslav-
kov.cz .

Sběr železného šrotu
Jaro s sebou přináší kromě prvních teplých

slunečních paprsků, zpěvu ptáků a zahájení
prací na zahrádkách také jarní úklid. V sobotu
5. dubna tak mohli Slavkovští skauti v našem
městě sesbírávat starý železný šrot. Za přispění
pánů řidičů z ISŠ Slavkov a KPK autoopravna
Jiříkovice, a také dobrovolníků z řad skautů i je-
jich kamarádů, se podařilo sesbírat přibližně 10
tun směsného kovového odpadu. Utržené fi-
nanční prostředky budou tak jako každý rok po-
užity na nákup programových pomůcek pro děti
z Junáka a také na údržbu naší základny.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem
občanům Slavkova u Brna, kteří se rozhodli
schovat staré železo pro skauty a zároveň se
omluvili za drobná omezení, vzniklá pohybem
našich dvou pracovních skupin v ulicích.

24. junácký slunovrat
Sobota 22. března se už od samého začátku

ukázala jako správně zvolený den pro tradiční
skautskou soutěž. I když od rána pofukoval
čerstvý větřík, sluníčko a nebe bez mráčku sli-
bovali teplý jarní den. Ideální podmínky pro
akci, kde soutěžící porovnali skautské doved-
ností a znalosti.

Na start se postavilo 22 hlídek, což bylo 120
dětí ve věku od 6 do 15 let. Kromě domácích si
přijely zasoutěžit i oddíly z Brna, Vyškova,
Lulče, Křtin a dokonce až z Břeclavi. Na více
než tříkilometrové trase, která vedla slavkov-
skou oborou, bylo umístěno 9 stanovišť. Soutě-
žící zde dokázali, že umí ošetřit zranění, střílet
ze vzduchovky a luku, hbitě a mrštně překonat
lanovou překážku, rozdělávat oheň, opravit
jízdní kolo, vysvětlovali rozhodčím zásady cho-
vání v přírodě a plnili další úkoly.

Ani v silné konkurenci se naše družinky ne-
ztratily. Nejlépe dopadla družinka světlušek ze
4. oddílu, když obsadila krásné 1. místo. Dobrý
výsledek měla také družina Švestek svým 3.
místem mezi skauty. Slavnostním nástupem,
předáním cen a oddílovými pokřiky byl závod
zakončen kolem druhé hodiny po poledni.
Dobrý znamením bylo, že i když někdo nevy-
hrál, odcházel spokojený a s úsměvem na tváři.

Vedení střediska Junáka Slavkov

Závod vlčat a světlušek
Účast na letošní slavkovské soutěži pro nás

byla také zkouškou a přípravou na další, větší
akci. 26. dubna se vydáme do Mikulova na
ZVaS, Závod vlčat a světlušek. Tým světlušek
4.oddílu se na domácí půdě osvědčil jako kom-

láky, kteří hostitelskou královnu zabíjí nebo si jí
podřizují. Podřizují si též hostitelské dělnice pro
vývoj svého plodu. Každý druh pačmeláka je
specializován na určitý druh hostitele, kterého
napodobuje vzhledem i chemickými signály. 

Včely, vosy i čmeláci v naší přírodě tvoří
společenský hmyzí stát, mají rozdělenou dělbu
práce, státy řízené a ovládané mnohem dokona-
leji, než společenstva lidská. Jejich soužití do-
sáhlo takové složitosti, že činí dojem
rozumového jednání. Velká skupina tohoto
hmyzu má ještě jednu důležitou roli v životě
přírody. Je to soužití s velkou řadou rostlin,
stromů, která by bez tohoto hmyzu vyhynula,
neboť by chyběl prostředník, který tyto rostliny
opyluje a oplodňuje. 

Milan Hrabovský, Slavkovský ochranářský spolek

Snad nejpočetnějším hmyzím řádem u nás
jsou blanokřídlí. Několik čísel a výsledků v na-
cházení a popisování nových druhů, kam patří
i naše včely a čmeláci. Počet blanokřídlých se
uvádí 115–150 tisíc druhů na světě. Je to však
jen malý zlomek druhového bohatství, které
zůstává, (možná i zůstane) nepoznáno. Čmeláků
je u nás v ČR. popsáno 38 druhů, v naší okolní
přírodě cca 26 druhů, z toho 11 druhů kriticky
ohrožených. 

Čmeláci jsou také vyzbrojeni žihadlem jako
včely, žihadlo nepoužívají tak často jako včely,
mohou však píchnout opakovaně, žihadlo nemá
zpětný trn. Čmelák je však symbol dobrosrdeč-
nosti, žihadlo použije jen v krajním případě.
Čmelák, z latinského Bombus – hřmotný, je
proti chladu vyzbrojený hustým kožíškem.
Svým silným a dlouhým sosákem má schopnost
sát nektar i z květů, kam včely sosákem nedo-
sáhnou, rád však pirátsky nabodává květ s hlu-
boko uloženým nektarem, na který dosáhnou
jen motýli. Pyl, kterým se živí, přepravuje ve
sběracích košíčcích na zadních nohou. Na za-
dečku má žlázy, které vylučují vosk pro stavbu
hnízda pro své larvy. Na rozdíl od včel zimu
přečkají jen oplozené samičky, celé hnízdo

Čmeláci v naší přírodě
i s dělnicemi na podzim zanikne. Čmeláci na
jaře obsazují většinou zemní dutiny po hlodav-
cích, také prostory ve zdivu, nebo ptačí budky.
Zajímavostí je schopnost čmeláčí samičky za-
hřívat svá nakladená vajíčka svou tělesnou tep-
lotou, která přesahuje i 30 °C. Jak bylo
dokázáno, čmelák svou termoregulační schop-
ností přežívá i v mrazáku. V hnízdě, na rozdíl
od včel má méně dělnic. V letní době s dostat-
kem potravy se v hnízdě rodí větší množství po-
hlavních jedinců, než u včel, rod čmeláků musí
pokračovat. Samečci opouští hnízdo zpravidla
jako první. Hledají, nebo čekají u vchodu do ko-
lonie na samičky. Při setkání se ve vzduchu
spojí v kopule. Jejich spojení trvá až 3 hodiny,
u některých druhů končí zátkou tuhé hmoty na
pohlaví samičky. Jakýsi „pás cudnosti“ má
v přírodě obdobu. Sameček po spáření hyne,
stejně hyne i stará, vykladená matka s dělni-
cemi. Mladé samičky vyhledají úkryt k přezi-
mování. 

Vývoj a život čmeláků je složitější. Bylo zjiš-
těno, že mají sklon k parazitizmu z důvodu ne-
dostatku vhodných hnízdišť. Zcela jsou
k parazitizmu přizpůsobeni tzv. pačmeláci, kteří
tvarem i barvami napodobují hostitelské čme-

Junácký slunovrat Foto: archiv Junáka
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nebo od soukromých sběratelů z České republiky
a ze zahraničí. Tito sběratelé jsou mezinárodně
uznávaní, v oboru akademicky erudovaní, s bo-
hatou publikační činností a s obrovskými zna-
lostmi. Jestliže skupina kolem pana Jandory
zpochybňuje a píše o neodborně restaurovaných
exponátech, pak prohlašujeme, že exponáty pro
expozici restaurovali odborníci, kteří provádějí
restaurátorské práce např. také pro již opakovaně
zmiňovaného pana Kočana. Zdůrazňujeme, že
rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci o před-
běžném opatření je z důvodu nevyjasněnosti li-
cenčních autorských vztahů mezi autory libreta
a městem Slavkov. V žádném případě soud ne-
hodnotí úroveň výstavy. Věřím, že většina z nás
si přeje, aby v následném soudním sporu zvítě-
zila pravda a zdravý rozum. Stačí jen nahlédnout
do návštěvní knihy, která je plná pozitivních
ohlasů a vyjádření návštěvníků od nás i z celého
světa. Stop dalším podobným ohlasům vystavila
aktivita pana Jandory.  

Naše společnost je navyklá na různé praktiky
konkurenčního boje, ovšem „napoleonská hra“
ohledně expozice je za hranicí zdravého ro-
zumu. Podle našeho názoru je předvídatelný
i další postup pana Jandory a spol. Poté co se
mu město na základě učiněných dohod omluví,
budou následovat další požadavky na umístění
exponátů pana Kočana, filmů, videí a animací
pana Jandory, nových obsahových textů pana
Samka do expozice. S těmi souvisí především
finanční požadavky. Z vlastní zkušenosti víme,
že k rozumné dohodě s touto „partou“ nelze do-
spět. Současně budeme rádi, když tento článek
přispěje k jakési sebereflexi jmenovaných
a tomu odpovídajícím činům ve prospěch zno-
vuotevření expozice. 

Jinou věcí je ryze právní kvalifikace a roz-
hodnutí soudu, zda Město vlastní licence
a autorská práva. Jsme přesvědčeni, že by se
město mělo bránit aktivněji. Případná dohoda
smete účelově pokroucené skutečnosti pod stůl.
Všichni, kteří měli co do činění s realizací ex-
pozice, to vědí, ale mlčí… 

Rozhodli jsme se toto mlčení prolomit. 
Ivo Skřivánek

SKR stav, s.r.o., jako řádně vysoutěžený zho-
tovitel tzv. Napoleonské expozice instalované
v prostorách slavkovského zámku, cítí potřebu
ohradit se proti mediální kampani, kterou již
dlouhodobě vede pan Miroslav Jandora, jedna-
tel společnosti AusterlitzPro s.r.o. Navíc, podle
našeho názoru, tato kampaň v současné době
zcela účelově graduje, neboť finišují jednání
o možné dohodě (narovnání sporu) mezi Měs-
tem Slavkov a skupinou kolem pana Jandory. 

Mnozí čtenáři vědí, že na základě žaloby
pánů Jandory, Kočana a Samka došlo k jejímu
projednání Krajským soudem v Brně a ná-
sledně (na základě odvolání žalobců) i vrchním
soudem v Olomouci. Právě rozhodnutí druhého
jmenovaného soudu pak vedlo k uzavření sa-
motné napoleonské expozice. Po přečtení roz-
hodnutí vrchního soudu lze konstatovat, že
vrchní soud do odůvodnění výroku převzal
značnou část podání navrhovatelů a převzal tím
i informace, které se, podle našeho názoru
a zkušeností, nezakládají na pravdě. Pánové
soudu přednesli svoji verzi „dějin“ před napo-
leonskou expozicí a ten jim, bohužel, uvěřil.
Obětí těchto praktik jsou pak všichni ti, kteří
chtěli navštívit otevřenou a do doby jejího uza-
vření úspěšně provozovanou expozici. Ano, ex-
pozice měla pozitivní ohlas, a to nejen z řad
laické veřejnosti, ale i z řad odborníků českých
i zahraničních. Pan Jandora a jeho kolektiv toto
však neuznávají, neboť někdo, kdo není orga-
nizován v jejich uskupeních, nemůže být přece
odborníkem na napoleonské období. Ono
známé – „…kdo nejde s námi, jde proti nám…“
zde platí a, dle jejich konstantního chování, i pla-
tit bude.  

Právě proto chce SKR uvést některé nejas-
nosti na pravou míru.

Po zahájení prací na realizaci výstavy pod
dohledem renomovaných historiků jsme zjistili,
že výše zmínění navrhovatelé a firma SAURA
pana Stejskala od počátku postupovali s cílem
získat tuto veřejnou zakázku a společnými si-
lami ji následně realizovat. Pan Samek jako
hlavní autor libreta navrhl jeho prostřednictvím
exponáty pana V. Kočana, sběratele a držitele
exponátů, do připravované expozice. Na zá-
kladě takto postaveného návrhu libreta pak
 společnost SAURA vypracovala prováděcí pro-
jektovou dokumentaci. SKR stav po vysoutě-
žení zakázky převzal projekt bez právních vad
a tzv. nároků třetích osob k realizaci expozice,
a to od Města Slavkova. Postupně se však uká-
zalo, že projekt obsahoval velké množství chyb
a nedodělků, se kterými se realizační tým
v průběhu realizace musel v daném a dosti
omezeném čase vypořádat. Samozřejmě jsme
od počátku realizace expozice vyzývali autory
libreta ke spolupráci. Tento postoj byl zcela lo-
gický. Pokud jsou exponáty u sběratelů v České
republice, nebudeme pro ně jezdit do Rakou-
ska, Belgie a ostatních zemí. Pokud nám někdo
půjčí originály, proč je draze nakupovat? Bo-
hužel však celou skupinu při jednáních zastu-
poval pan Jandora, který podmiňoval
spolupráci zapůjčením a pronájmem (údajně)
jeho exponátů, filmů, videí, replik a přede
vším – podpisem jeho exkluzivní smlouvy ře-
šící uvedené. Tuto však zhotoviteli nakonec
nikdy nepředložil. Z jeho strany bylo sděleno
– volně citujeme: „Celá výstava byl můj nápad,
já jsem ji vymyslel, vyprojektoval a měl jsem
ji také vyhrát a realizovat.“ Při našich četných

pokusech o spolupráci a výzvách k řešení pro-
jekčních chyb, nesrovnalostí a neshod jsme,
jako zhotovitel, byli opakovaně odmítnuti.
Stejný přístup měli pánové i k městu Slavkov,
neboť to byl „nepřítel“ číslo II. Autor libreta,
pan Samek, kterého Jandora pasuje do role re-
nomovaného odborníka evropského formátu na
dané období, záměrně rozmlouval ostatním
sběratelům spolupráci s SKR a podobných pro-
myšlených ústrků bylo nepočítaně… Právě
proto při jednání v SKR pan Jandora s panem
Stejskalem z firmy SAURA avizovali, že bez
jejich pomoci výstavu neotevřeme. Návrhy na
případnou spolupráci shazovali ze stolu přemr-
štěnými finančními požadavky, což byl další
rozměr jejich bojkotu. Když začalo být všem
zřejmé, že expozice bude i přes popsané ob-
strukce otevřena a provozována, tak tito lidé
účelově vtělili do proběhlého děje i licence
a autorská práva a jejich sporný přechod na
město. 

Zdroj z okolí pana Jandory nám sdělil, že
pana Kočana uvedli jako spoluautora libreta
pouze proto, že podepsal s Jandorou smlouvu
o zapůjčení svých historických exponátů do ex-
pozice. Pan Kočan nám při jedné ze schůzek
sdělil, že navržená konstrukce vitrín v projektu
(na kterém se podílel) je vadná a on by do nich
svoje exponáty nikdy nedovolil umístit. Přesto
při otevření výstavy prohlásil, že mu uvedená
smlouva končí v roce 2013 a domlouval se
s pracovníky zámku na budoucím možném
umístění části jeho sbírky. Svým způsobem
tento člověk „trpí“ za spolupráci s panem Jan-
dorou, neboť chce prezentovat výsledky své
sběratelské činnosti a není mu to (prozatím)
umožněno. 

Vážení čtenáři, SKR, jako zhotovitel expozice,
prohlašuje, že všechny exponáty jsou instalované
ve shodě s platnou projektovou dokumentací,
kterou vytvořila firma SAURA. Veškeré věci
a předměty odpovídají a jsou v souladu se zadá-
ním, smlouvou a všemi podmínkami schvále-
nými v rámci realizace výstavy. V expozici
umístěné exponáty jsou buďto draze pořízené ori-
ginály nebo zapůjčené cenné exponáty z muzeí

 Slovo k expozici o Napoleonovi…

Slavnostní otevření expozice 30. 5. 2013 Foto: B. Maleček



SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ30 4/2014

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2014
ROČNÍK XVI.

Měsíčník vydávaný v nákladu 3450 ks
vydavatelstvím BM typo, Brněnská 642, Slavkov u Brna

Zaregistrováno na MK ČR pod E 13035

Redakční rada Slavkovského zpravodaje
Mgr. Zdeněk Novák (předseda), Eva Janková (místopředsed-
kyně), Vendula Andrlová, Mgr. Jiří Blažek, Ing. Ivan Charvát,

Ing. Ladislav Jedlička, Radoslav Lánský, Ing. Libor Válka.
Členové redakční rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém

volném čase a bezplatně.

Sazba a grafická úprava
Bedřich Maleček, Brněnská 642, 684 01 Slavkov u Brna

tel.: 544 220 661, e-mail: info@bmtypo.cz, www.bmtypo.cz.
Tisk: JKKA, s.r.o., Vyškov. Distribuce: Martina Ruská, Slavkov

Příjem inzerce do čísla 5/2014
Uzávěrka pro inzerci je pátek 23. května do 16 hodin

tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz
Harmonogram a ceník naleznete na www.bmtypo.cz

Redakční uzávěrka pro příspěvky do č. 5/2014
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Toto číslo vyšlo 26. dubna 2014

KALENDÁŘ AKCÍ – KVĚTEN 2014

Závod v běhu do vrchu
Podrobné výsledky, fotografie a informace

o plánovaných či chystaných akcích zveřejňu-
jeme na našem oddílovém webu: http://atletika-
slavkov-u-brna.webnode.cz/ trenéři

Trenéři atletického kroužku při DDM ve
Slavkově u Brna uspořádali pro své svěřence
další z oddílových soutěží – závod v běhu do
vrchu. Již druhý ročník závodu proběhl ve čtvr-
tek 27. března v areálu slavkovského stadionu,
jehož strmý svah představuje ideální profil pro
podobný typ žákovských soutěží.

Počasí přálo nadprůměrně, trať o celkové
délce cca 350 m byla svědomitě vytyčena
a zbavena nežádoucích překážek v podobě
klacků a kořenů a závod mohl začít. Nejmladší
atleti měli výběh zkrácený o cca 80 m, ročníky
2005 a starší již čekala trať plnohodnotná.
Všichni zúčastnění se se závodem svědomitě
vypořádali a předvedli dobré výkony před roz-
manitou diváckou kulisou.

Po skončení závodu pro ně byl připraven
teplý čaj a pro rodiče a další rodinné přísluš-
níky otevřená hospůdka „U kapříků“. 

Z dalších oddílových akcí je v plánu dub-
nový vrhačský trojboj. Chystáme se také zopa-
kovat účast na zahajovacích závodech žactva na
dráze na brněnském stadioně na ul. Vojtova,
který pořádá atletický oddíl Moravská Slavia.
Všichni se už těšíme na již pravidelné červnové
soustředění, které proběhne tradičně v rekreač-
ním areálu v obci Kosov u Zábřehu na Moravě.
Završením našeho letošního roku bude uspořá-
dání druhého ročníku atletického čytřboje v so-
botu 21. června, na stadionku ZŠ Tyršova.

Ocenění za zásluhy
pro Stanislava Ryšánka

Čestnou plaketu za celoživotní zásluhy
o rozvoj fotbalu byl v pondělí 1. dubna v praž-
ském Břevnovském klášteře vyznamenán pan
Stanislav Ryšánek – fotbalista a dlouholetý
funkcionář SK Slavkov u Brna.

Pan Stanislav Ryšánek( 77 let) – bývalý ak-
tivní fotbalista (20 let) je již 37 let funkcioná-
řem a z toho 16 let sekretářem SK Slavkov
u Brna. Jeho hlas můžete slyšet z amplionu při
utkáních SK Slavkov u Brna. Byl vedoucím
,,A“ i ,,B“ družstva, žáků a dorostu. Organizo-
val zahraniční výjezdy SK Slavkov u Brna do
Belgie, Francie, Španělska a Rakouska. Patří
k dlouholetým oporám a nestorům slavkov-
ského fotbalu. K tomuto ocenění blahopře-
jeme a přejeme ještě mnoho sil do dalších let.

Staňo, díky. SK Slavkov u Brna

Fotbal v květnu
Zveme všechny příznivce slavkovského fot-

balu na městský stadion, kde v měsíci květnu se-
hrají naše mužstva následující mistrovská
utkání:
Čtvrtek 1. května
ml. přípravka Slavkov–Otnice, 10 h.
Sobota 3. května
Slavkov A–Bučovice, 16.30 h.
dorost Slavkov–Bučovice, 14 h.
Sobota 10. května
přípravka Slavkov–Křenovice B, 10 h.
Neděle 11. května
st. a ml. žáci Slavkov–Bučovice, 9 a 10.45 h.
Sobota 17. května
Slavkov A–Velké Pavlovice, 16.30 h.
dorost Slavkov–Šlapanice, 14 h.
Sobota 24. května
ml. přípravka Slavkov–Křenovice A, 10 h.
Neděle 25. května
st. a ml. žáci Slavkov–Rájec-Jestřebí, 9 a 10.45 h.
Sobota 31. května
dorost Slavkov–Ráječko, 14 hodin rs

Datum                                   hod.     akce/místo konání pořadatel

1. 5.                  10.00   Oslava svátku práce 1. května. Sál kina Jas. Bude přednesen projev k 1. máji – Mgr. Věra
Křivánková. Po projevu bude promítnut film Babovřesky 2.                      ZO KSČM Slavkov u Brna

1. 5.                  20.00   Scénické čtení básně Máj. Nádvoří Panského domu Město Slavkov
3. 5.                    9.00   Prvomájový turnaj dvojic v nohejbale, nohejbalové hřiště (stadion) NK Pivovar Slavkov
6. 5.                  17.00   Beseda divadelní historičky Evy Šlapanské a divadelního vědce a kritika Víta Závodského ZS-A
6. 5.                  17.00   Beseda na téma Osamělá cesta k Bohu. Mgr. Roman Frič, Husův sbor, Jiráskova 959 CČSH
8. 5.                  10.00   Vzpomínková akce k 69. výročí osvobození Československa

                                      pomník J. Jírovského u Zlatého jelena. Projev: Ing. Kateřina Konečná. Odjezd autobusu
z parkoviště v ulici B. Němcové v 8.30 hodin.                                           ZO KSČM Slavkov u Brna

8. 5.                  19.00   Strašidlo z Canterville, premiéra divadelní hry, sál Pastorračního centra fary ř.-k. farnost
10. 5.                    9.00   Klubová výstava Moravskoslezského klubu anglických ohařů, zámecký park MSKAO
12. 5.–6. 6.                     Slavkovské restaurování – restaurování předmětů ze zámeckých sbírek
                                      jako součást prohlídkové trasy ZS-A
13. 5.       13.00–16.30   Den otevřených dveří v ZUŠ F. France                                                                ZUŠ F. France
15. 5.       14.00–17.00   Kreslení na chodník. Výtvarná soutěž pro děti ve Svojsíkově parku                                    DDM
15. 5.                  15.30   Pod hladinou. Vernisáž výstavy výtvarného oboru ZUŠ F. France                              ZUŠ F. France
16. 5.       13.00–17.00   Talentové zkoušky do ZUŠ F. France                                                                   ZUŠ F. France
17. 5.                  17.00   Z operety do operety – koncert Johann Strauss Orchestru v Historickém sále ZS-A
18. 5.       14.00–17.00   Sebeobrana pro ženy a dívky. Akademie bojových umění, ul. ČSA ABU
20. 5.–1. 6.                     Výstava krajky z chorvatského Pagu ZS-A
21. 5.                  17.00   Absolventský koncert, ZUŠ F. France                                                                     ZUŠ F. France
22. 5.–31. 7.                   MERKUR – populární stavebnice ve výstavních prostorách zámku ZS-A
23. 5.–1. 6.                     Slavkovský poklad a historické listiny ZS-A
23. 5.                  20.00   Suicidal Night Trophy. Noční přejezd neznámého terénu na kolech           Austerlitz Adventure
23. 5.                  16.30   Taneční koncert ZUŠ F. France, SC Bonaparte                                                      ZUŠ F. France
25. 5.                              Popelka na zámku – kostýmované prohlídky (13,14,15 h.; nutná rezervace 544 227 548) ZS-A
29. 5.–1. 6.                     Dny Slavkova a Svatourbanské hody (podrobný program na str. 6 zpravodaje) ZS-A
31. 5.         9.00–17.00   Den dětí. Malujeme barvami obličej u Domu hobby, Hradební 38                              Dům Hobby
31. 5.         9.00–18.00   Trhy v zámeckém parku ZS-A

Denně najdete nejčerstvější
zprávy ze Slavkova na

www.veslavkove.cz

Stanislav Ryšánek Foto: archiv

Běh do vrchu Foto: archiv atletů



• Jak jste se dostal ke kolu? Začínal jste ve Slav-
kově?
K cyklistice jsem se dostal ve Slavkově díky Petru

Navrátilovi, který vedl cykloklub. Začátky ve Slav-
kově byly perfektní, pan Navrátil nám dával přes
zimu do těla v tělocvičně a už na jaře jsem byl třetí
v kadetech na Českém poháru v Teplicich. Postupně
se potom moje výkonnost zvyšovala (to byl rok
1998). Později jsem jezdil za Brno, ale pořád pod
hlavičkou Slavkova, tedy pana Navrátila.
• Prý jste v mládí hrával na bicí a dokonce jste

měl hrát s Vlastou Redlem?
Ano, je to pravda, hrál jsem asi 5 let na bicí. Vedle

do Kobeřic jezdíval Vlasta Redl se svým týmem
hvězd hrát fotbal. Já si s nima zajamoval a na druhý
den při koncertě, kde jim chyběl bubeník, mě vzali
na pódium. Pak mě pozvali na Zahradu a na folkový
festival ve Strážnici v roce 1994. Jenže bubny mě
přestaly bavit, nechal jsem je staršímu bráchovi a on
mi za ně koupil kolo. Lepšího Authora a já to začal
tunit. Nakonec jsem si vybral kolo.
• Profesionálně jezdíte od kdy?

Od 18 let jsem profi, ale závodit jsem začal ve 14
letech.
• O Vás je známo, že nerad závodíte v cizině. Co

je na tom pravdy?
To je pravda, nerad cestuji daleko, jsem z toho

hodně unaven, i když ze zahraničí mám dobré vý-
sledky.

Grande Paolo

• Na čem jezdíte v současné době a kolik kol jste
už vystřídal?
Aktuálně na Specialized Epic S-works. Celkově

jsem měl asi 37 kol.
• Mezi kamarády máte přezdívku Papuč. Jak jste

k ní přišel?
Přišel jsem k ní v Kobeřicích, kde máme dům,

a když jsem hrál fotbal, tak jako jediný jsem hrál
v papučích. V té době to vzniklo.
• Už loni jste dosahoval výborných výsledků na

silnici a porážel silničářskou špičku. Neláká Vás
silnice víc než terén?
Ani ne, silniční závody jsou nebezpečné, zrovna

před 14 dny na silniční klasice Brno–Velká Bíteš–
Brno jsem dosahoval rychlosti 97 km/h a to už má
člověk opravdu strach.
• Kterého výsledku si nejvíc ceníte?

Hlavně vicemistra Evropy maratonu 2012
a všechny tituly MČR.
• Uvidíme Vás v červnu ve Slavkově na MČR

v silniční cyklistice?
Pokud se nestane nic zásadního, tak ano.

• Kromě kola prý také běháte…
Ano, v zimní přípravě naběhám okolo 700 km.

• Jaké jsou Vaše plány pro tento rok?
Objet MČR a mistrovství Evropy v mararonu

a plno dalších – nejde vše vyjmenovat.
• A do budoucnosti?

Závodit, dokud to půjde a potom se uvidí. Možná
trenéra nebo obchod s koly.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů.
B. Maleček

Kolo: terén: Specialize Epic S-Works 29'' XTR
silnice: Venge PRO

tým: Česká spořitelna Specialized 

Výsledky:
2000 3. místo na ME mountainbike v Utrechtru, Nizo-

zemsko
2005 1. místo na Mistrovství ČR mountainbike
2006 1. místo, Pilis mountainbike Elite/U23, Maďarsko
2006 1. místo na Mistrovství ČR mountainbike, Česká Ka-

menice
2011 3. místo, Kyjov
2012 2. místo, Bedřichov (mountainbike)
2012 2. místo na ME, maraton na horských kolech, Irsko
2012 1. místo na Mistrovství ČR
2012 2. místo, Ostrava, mountainbike
2013 2. místo, silniční závod Brno–Velká Bíteš–Brno
2013 3. místo, Kyjov
2013 2. místo, Praha, mountainbike

Pavel Boudný (mezi sportovci známý jako Grande Paolo, mezi kamarády má přezdívku
Papuč) je rodák ze Slavkova a vynikající cyklista. I když je jeho hlavní disciplína horské
kolo (MTB), můžeme se s ním setkat i na silnici. Ve Slavkově ho uvidíme na červnovém
mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice.
Pavel je skromný a nenápadný mladý muž a kromě jeho přátel, známých a rodiny má-
lokdo ví, že je také jeden z našich nejlepších moutainbikerů a čtyřnásobný mistr repu-
bliky v této disciplíně. Položili jsme Pavlovi několik otázek:

Pavel Boudný Foto: archiv
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